Szalézi Szent Ferenc Gimnázium
3700. Kazincbarcika, Jószerencsét út 2.

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium felvételi tájékoztatója
a 2023/2024-es tanévre
OM azonosító: 201492
A gimnázium telefonszáma: 48-510-050
Az iskola címe: 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 2.
E-mail címe: szalezigimi@gmail.com
Honlap: www.szalezigimi.hu
A pályaválasztási felelős: Balla Árpád igazgató, Tokárné Bányai Marianna igazgatóhelyettes

1. A 2023/2024-es tanévben indítandó osztályaink
Kódja
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Tanulmányi terület
Az alkalmazott tanterv típusa, az oktatás fő jellemzői
Szakirányú gimnáziumi osztály, ahol a felvett diákok
választhatnak, hogy a 9-12. évfolyamon általános
tanterv, vagy emelt szintű történelem, vagy emelt szintű
matematika tanterv szerint tanulnak.
Öt évfolyamos emelt szintű angol nyelvi osztály a 9.
évfolyamon 9/Ny nyelvi előkészítő évfolyammal
Hat évfolyamos gimnáziumi osztály emelt szintű idegen
nyelvoktatással
Hét évfolyamos gimnáziumi osztály a 7. évfolyamon 7/Ny
nyelvi előkészítő évfolyammal
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Osztály
Fő
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33

1
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26

2. Minden jelentkező számára központi írásbeli felvételi vizsgát tartunk anyanyelvből és
matematikából.
a) Az írásbeli vizsga időpontja: 2023. január 21. 10.00 óra
A pótló írásbeli időpontja: 2023. január 31. 14.00 óra
b) A központi írásbeli vizsga után szóbeli meghallgatást nem tartunk.
c) A központi írásbeli felvételi vizsgára jelentkezés módja: az Oktatási Hivatal vagy az
intézmény honlapjáról letölthető jelentkezési lapnak az intézménybe való benyújtásával
(postai úton vagy személyesen).
Az írásbeli vizsgára történő jelentkezés határideje 2022. december 2.

3. Felvételi jelentkezés:
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Az írásbeli vizsgára történő jelentkezés, és az azon történő részvétel nem jelenti azt, hogy
az iskolánkba beadták a felvételi jelentkezést, az külön eljárásban, online történik. A
nyolcadik évfolyamos tanulóknak az általános iskola segítséget nyújt, a 6. osztályos
tanulóknak önállóan kell jelentkezni. Ezzel kapcsolatban a www.szalezigimi.hu oldalon, a
beiskolázás menüben fognak segítséget találni.
A felvételi jelentkezés beadási határideje: 2023. február 22.
A felvételi döntés a 4- és 5 évfolyamos osztályokba jelentkező nyolcadik osztályos tanulók
esetében az általános iskolából hozott 7. osztályos év végi, 8. osztályos félévi tanulmányi
eredmények és a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal
megszervezett írásbeli vizsga eredményei alapján történik. A felvételi pontszám 50%-át az
általános iskola 7. osztály év végi és 8. osztály félévi magyar, történelem, matematika, fizika
és idegen nyelvi osztályzatok átlaga, 25%-át az anyanyelvi egységes írásbeli, 25%-át pedig
a matematika egységes írásbeli pontszáma képezi.
A négyévfolyamos osztályba jelentkezésnél nem kell a felvételi lapon megjelölni, hogy
általános, matematika vagy történelem specializációra jelentkezik-e, hanem a sikeres
felvételi után kell nyilatkozni róla.
A felvételi döntés a 6-és 7 évfolyamos osztályokba jelentkező hatodik osztályos tanulók
esetében az általános iskolából hozott 6. osztályos félévi tanulmányi eredmények és a
központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli
vizsga eredményei alapján történik. A felvételi pontszám 50%-át az általános iskola 6.
osztály félévi osztályzatainak átlaga, 25%-át az anyanyelvi egységes írásbeli, 25%-át pedig
a matematika egységes írásbeli pontszáma képezi. Feltétlenül javasoljuk, hogy a 7
évfolyamos képzésre jelentkező 6. osztályosok párhuzamosan a 6 évfolyamos osztályba
történő jelentkezésüket is adják be.
Az azonos pontszámot elérő tanulók esetében követendő szabályokat az iskola
házirendje tartalmazza.
4. Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése és oktatása
Gimnáziumunk alapító okirata nem tartalmazza a sajátos nevelési igényű tanulók integrált
nevelését és oktatását, azonban a felvételi vizsgán számukra – a benyújtott, és szakértői
véleménnyel alátámasztott kérelem esetén – az őt megillető kedvezményt biztosítjuk.
5. A gimnáziumban oktatott idegen nyelvek és a nyelvoktatás formái: első idegen nyelvként
angol nyelv; második idegen nyelvként német, orosz, francia vagy latin, a tanuló szabad
választása alapján – amennyiben egy-egy nyelvre legalább 10 fő jelentkezik. Amennyiben
ettől kevesebben szándékoznak egy nyelvet tanulni, másik nyelvre irányítjuk őket, amelyet
szintén szabadon választhatnak ki.
6. Az emelt szintű érettségire való felkészítés: magyar nyelv és irodalom, történelem,
matematika, angol nyelv tantárgyakból biztosított az intézményben, továbbá, amennyiben
11-12. osztályban ilyen fakultációt választanak: biológia, digitális kultúra, fizika, kémia és
testnevelés tantárgyakból is emelt szintre tudnak felkészülni a tanulók. (Megjegyzés: a
tanuló nem köteles emelt szintű érettségit tenni akkor sem, ha emelt szintre készítjük fel,
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illetve tehet emelt szintű érettségit akkor is, ha abból – a helyi tanterv alapján – nem éri el
az emelt szintű felkészítéshez szükséges 276 órát).
7. A beiskolázási tájékoztató helye és időpontja: Szalézi Szent Ferenc Gimnázium ebédlője,
2022. október 3. 17.00
8. A nyílt nap időpontja: 8. osztályos tanulóknak: 2022. október 10. 8.00-11.00, 6 osztályos
tanulóknak 2022. november 15. 14.00-16.00.
9. Gólya csalogató időpontja: tanulók és szülők számára: 2022. október 8. 9.30 - 12.00.
Kazincbarcika, 2022. október 1.

Balla Árpád s.k.
igazgató

