Kedves Szülők!

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
2019-2020. TANÉV

Kedves Diákok!
Tisztelt Igazgató Úr /Asszony!
Tisztelt Kollégák!

Kiadványunkkal a hozzánk jelentkező
diákokat,
szüleiket,
osztályfőnökeiket
szeretnénk tájékoztatni a 2019-2020. tanévben
indítandó osztályainkról. Képzési kínálatunkat
igyekeztünk úgy összeállítani, hogy az iskolán
belül minden tanulónk megtalálhassa a számára
leginkább megfelelő képzést.
Büszkék vagyunk arra, hogy tanár és diák közös munkájának
eredményeképpen számos sikert tudhatunk magunkénak megyei és
országos szintű tanulmányi versenyeken. Tanulóink sikeres érettségi- és
nyelvvizsga-bizonyítvánnyal a kezükben hagyják el iskolánkat, és
folytatják tanulmányaikat főiskolákon, egyetemeken.
A tavalyi tanévben végzős diákjaink többsége az általuk 1. helyen
megjelölt felsőoktatási intézménybe jutott be, így közülük sokan kezdték
meg az új tanévet általános orvosi, fogorvosi, mérnöki, közgazdasági,
katonai, tanári, és egyéb szakokon. A legtöbben a Debreceni Egyetemen
folytatják tanulmányaikat, de végzőseink a tanév első szemeszterét a
Miskolci Egyetem, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Nyíregyházi Egyetem
hallgatóiként kezdték meg, hogy csak a többségük által választott
felsőoktatási intézményeket említsük.

VÁSÁROSNAMÉNYI
II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM

A felvételi eredmények kapcsán az érettségi teljesítményekről is érdemes
említést tennünk, ugyanis az emelt szintű érettségi vizsgákon több
tantárgyból a tanulók 5.00 átlagot értek el, többen 90% fölötti
teljesítménnyel, megyei és országos összevetésben igen előkelő pozíciót
elfoglalva. Nevelő-oktató munkánk magas színvonalát bizonyítja az a
tény is, hogy diákjaink nem csak bejutnak a felsőoktatási intézményekbe,
de szép eredményekkel haladnak előre felsőfokú tanulmányaikban.

Mit kínál a Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium
leendő diákjainak?











Iskolánkban a tanuló családias légkörben töltheti
mindennapjait, közel az otthonához, a szülői házhoz.
Diákjaink érdeklődésüknek megfelelően magasabb
óraszámban tanulhatják az idegen nyelveket.
A tanulók választhatnak olyan szakmai tantárgyat, mely alapot
nyújt az elhelyezkedésre érettségi után (belügyi rendészeti ismeretek
szakmai orientációs tantárgy).
Minden osztálytípusban lehetőséget kínálunk a tanulóknak ahhoz,
hogy továbbtanulási irányuknak megfelelően a 11-12. évfolyamon
emelt óraszámban készülhessenek az érettségi vizsgákra, ezáltal
segítjük felsőoktatási intézménybe történő bejutásukat.
Szeretnénk, ha a diák a választott tantárgyakból képességeihez
mérten a legjobb eredményt érné el, amelyhez szakórán,
tehetséggondozás, vagy egyéni tehetséggondozás formájában is
segítséget nyújtunk.
Az iskolavezetés, az osztályfőnökök, a szaktanárok azon
munkálkodnak, hogy minden tanuló védelmet kapjon a káros
szenvedélyekkel, a bűnözéssel és kábítószerekkel szemben.
A nehéz iskolai napokat feledtetik a színvonalas rendezvények,
bensőséges ünnepek, felejthetetlen kirándulások.
Olyan diákokat szeretnénk iskolánkból útnak indítani, akik
demokráciában élni tudó, a mindennapi életben sikeres,
szülőföldjükhöz kötődő ifjú állampolgárok.

Ha sikerült felkelteni érdeklődésüket az iskolában folyó munka iránt,
akkor személyesen is szívesen találkozunk Önökkel/Veletek a
Nyílt Napok - 2018. november 7-8-án, szerdán és csütörtökön alkalmával.
Szalainé Bíró Katalin
intézményvezető

A 2019/2020. tanévben a következő osztályokat indítjuk:
I. Nyelvi emelt óraszámú osztály


Emelt óraszámú képzés angol nyelvből
(belső kód: 0001)
vagy
 Emelt óraszámú képzés német nyelvből
(belső kód: 0002)
Tanulóink (választásuk szerint) ebben az osztályban angol vagy
német nyelvet tanulnak magasabb óraszámban. Az első nyelvi tagozatos
osztály 1990-ben indult. Azóta évről-évre sok tanulónk szerzi meg a
továbbtanulásnál többletpontot jelentő közép-, sőt felsőfokú nyelvvizsgát.
A képzés biztosítja az emelt szintű nyelvi érettségi letételét, mely
egyben a nyelvvizsga megszerzését is jelenti.
Tavalyi nyelvvizsga eredményeink: összes állami nyelvvizsgák
száma: 93 (közép- és felsőfok). Az elmúlt tanévben végzett nyelvi emelt
óraszámú osztály tanulói közül szinte mindenki nyelvvizsgabizonyítvánnyal a kezében tudhatta maga mögött a gimnáziumi éveket.

II. Általános tantervű osztály, amelyben választható:


Belügyi rendészeti ismeretek szakmai
orientációs tantárgy (belső kód: 0003)

Ezt az osztályt azoknak a diákoknak ajánljuk, akik átlagos, vagy
annál jobb képességekkel rendelkeznek, és tanulmányaikat szakirányban,
vagy felsőoktatási intézményekben szeretnék folytatni. Az elmúlt
tanévben a Miskolci Rendészeti Szakközépiskolába jelentkező diákjaink
közül valamennyien sikeresen teljesítették a felvételi követelményeket,
erre az eredményre méltán lehetünk büszkék.

A felvételi vizsga módja, mindhárom osztálytípusra vonatkozóan:
Egységes központi írásbeli felvételi matematika és magyar nyelv
tantárgyakból.
A központi felvételire való jelentkezési határidő: 2018. december 7.
Az írásbeli felvételi időpontja: 2019. január 19. délelőtt 10.00 óra
(2x45 perc)
Az írásbeli célja: a középiskolában való eredményes tanuláshoz
szükséges alapkészségek és képességek felmérése.
Azért, hogy ne okozzon nehézséget a felkészülés, felvételi
előkészítő tanfolyamot szervezünk:

III. Általános tantervű osztály:


Normál kerettanterv (belső kód: 0004)

Ezt az osztályt azoknak a diákoknak ajánljuk, akik felsőoktatási
intézményekben szeretnék folytatni a tanulmányaikat, de az idegen
nyelveket alap óraszámban szeretnék elsajátítani.
Minden osztálytípusban lehetőséget kínálunk a tanulóknak
ahhoz, hogy továbbtanulási irányuknak megfelelően a 11-12. évfolyamon
emelt óraszámban készülhessenek az érettségire vizsgákra, ezáltal
segítjük felsőoktatási intézménybe történő bejutásukat.

2019. január 11-én (pénteken) és január 17-én (csütörtökön),
mindkét alkalommal délután 14 órától. (Egy alkalommal 3 órán vesz
részt a tanuló.) Az előkészítőre jelentkezni lehet személyesen az iskola
titkárságán vagy a 06-45-570-053-as telefonszámon,2018. december 7-ig.
(csoportszervezési okok miatt)
Fontos információ: A felvételi rangsor kialakításánál számít a
központi írásbeli vizsga eredménye, (maximum 100 pont) valamint az
általános iskolai eredmény, melyből a következő módon számítjuk a
hozott pontokat: a 7. év végi és a 8. félévi osztályzatok összege,
(maximum 50 pont) az alábbi tárgyakból:
 magyar nyelv és irodalom
 matematika
 történelem
 idegen nyelv
 fizika

A felvételi rangsor összeállításakor előfordulhat, hogy több
jelentkezőnek azonos pontszáma lesz. Ebben az esetben az alábbi
szempontok szerint történik a végső rangsor összeállítása:
- halmozottan hátrányos helyzetű tanuló,
- hátrányos helyzetű tanuló
- vásárosnaményi tanuló
A sajátos nevelési igényű diákok vizsgáztatásánál a nemzeti
köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 51. § (5) bekezdésének
megfelelően járunk el.
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