Képzési kínálatunk a 2019/2020-as tanévre
Az iskola OM azonosító száma: 037 181

A 2019/2020-as tanévben 3 gimnáziumi osztály
indítását tervezzük:
 A 8. osztályt elvégző tanulók számára:
Speciális angol nyelvi HALADÓ, négy évfolyamos képzés
kód 0001 létszám: 12 fő
Speciális angol nyelvi KEZDŐ, négy évfolyamos képzés
kód 0002 létszám: 16 fő
Speciális német nyelvi HALADÓ, négy évfolyamos képzés
kód 0003 létszám: 16 fő
Négy évfolyamos gimnáziumi képzés
kód 0004 létszám: 12 fő

A 6. osztályt elvégző tanulók számára:
Hatosztályos gimnáziumi osztály
kód: 0005 létszám: 28 fő

A jelentkezés módja
Iskolánkba elsősorban Ajkáról illetve a város szűkebb-tágabb környezetéből
várjuk a képzési formáink iránt érdeklődő tanulókat.
Felvételi vizsgát nem tartunk, az általános iskolai eredmények (6 évfolyamos
képzés: ötödik osztály év végi, hatodik osztály félévi; 4 évfolyamos képzés:
hetedik osztály év végi, nyolcadik osztály félévi) alapján választunk a jelentkezők
közül az alábbi tantárgyak figyelembe vételével:

 Magyar irodalom
 Magyar nyelvtan
 Történelem
 Matematika
 Idegen nyelv
 Informatika
 Biológia vagy Természetismeret

A felvételi eljárás során - azonos pontszám esetén - előnyben részesítjük a
szakértői véleménnyel rendelkező SNI tanulókat és a helyi diákokat.
Igény szerint kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani.

A felvételi eljárás módja
 6 évfolyamos gimnázium
Általános felvételi eljárás keretében vesszük fel a tanulókat.
A hatévfolyamos képzésre a négyévfolyamos képzéssel ellentétben nem csak
elektronikus úton, az általános iskolán keresztül jelentkezhetnek az
érdeklődők, hanem egyéni jelentkezőként is.
A központilag kiadott, az Oktatási Hivatal felületén elérhető kitöltő programmal
kitöltött, majd kinyomtatott JELENTKEZÉSI LAP leadásával jelzik iskolánknak,
hogy itt kívánják folytatni tanulmányaikat. A jelentkezési lap beadásával
egyidejűleg a 6 évfolyamos gimnáziumba jelentkező tanuló szülője TANULÓI
ADATLAPOT is kitölt, amelyet iskolánk vagy a szülő közvetlenül elküld a Felvételi
Központ (9001 Győr, Pf. 681) címére.
Természetesen az iskolában szívesen segítünk a jelentkezési lap és tanulói
adatlap kitöltésében, nyomtatásában és továbbításában is.
A jelentkezés határideje: 2019. február 18. Az eredményekről 2019. április 30ig értesítjük a tanulókat és felvétel esetén az általános iskolájukat. A jelentkezők
tanulmányi eredmény alapján kialakított sorrendjéről anonim módon ideiglenes
felvételi jegyzéket teszünk közzé (iskolai honlap!) 2019. március 18-ig.

 4 évfolyamos osztályok
Általános felvételi eljárás keretében vesszük fel a tanulókat minden 4
évfolyamos osztályunkba. A jelentkezés határideje: 2019. február 18. A
jelentkezést a tanuló általános iskolája bonyolítja, továbbítja a jelentkezési lapot
a középiskolába. Az eredményekről 2019. április 30-ig értesítjük a tanulókat és
az általános iskolájukat. A jelentkezők tanulmányi eredmény alapján kialakított
sorrendjéről ideiglenes felvételi jegyzéket teszünk közzé (iskolai honlap!) 2019.
március 18-ig.

