AZ ESZTERGOMI ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET GIMNÁZIUM
TÁJÉKOZTATÓJA
A 2021/2022-es TANÉVBEN
INDULÓ
4 és 1+4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉSRŐL
Címünk: Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium, Óvoda és Általános Iskola
2500 Esztergom, Mindszenty tér 7.
Telefon/fax:33/509-260; 509-261 Titkárság : 33/501-440
E-mail: aszek.egom@gmail.com
Honlap: www.szent-erzsebet.hu
(Itt a pedagógiai programunk is megtalálható.)
Iskolánk OM azonosítója:
031960
Feladatellátási hely kódja:
001
A jelentkezési lap kitöltéséhez szükséges képzési kódjaink:
− 4 évfolyamos gimnázium általános tagozat:
− angol nyelvi előkészítő + 4 évfolyamos gimnázium
− német nyelvi előkészítő + 4 évfolyamos gimnázium
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A 4 évfolyamos gimnáziumban:
− Első idegen nyelvként angol és német nyelvet oktatunk.
− Második idegen nyelvként angol, német, spanyol és olasz nyelvet választhatnak a jelentkezők. (A
csoportokat 8 fő jelentkezése esetén indítjuk el.)
− Emelt óraszámban tanulhatnak diákjaink
o magyar nyelv és irodalmat,
o történelmet,
o matematikát,
o első idegen nyelvet,
o biológiát.
− Emelt szinten diákjaink a 11-12. évfolyamon tanulhatnak választott tantárgyakat.
− Kötelező hitoktatásban részesülnek tanulóink. Felekezeti hovatartozásuk szerint katolikus vagy
református hittant választhatnak a tanulók.
− Csoportbontást alkalmazunk az idegen nyelveknél, matematikából, informatikából és hittanból.
− Igény esetén menzát biztosítunk.
Az angol nyelvi előkészítős 1+ 4 évfolyamos gimnáziumi képzésben:
− Első idegen nyelvként angol nyelvet oktatunk a 9. nyelvi előkészítő évfolyamtól heti 18 órában.
− A képzési típusban csak haladó angol csoportot indítunk.
− Második idegen nyelvként német, spanyol és olasz nyelvet választhatnak a jelentkezők az első tanév
végén. (A csoportokat 8 fő jelentkezése esetén indítjuk el.)
− Emelt óraszámban tanulhatnak diákjaink
o magyar nyelv és irodalmat,
o történelmet,
o matematikát,
o első és második idegen nyelvet,
o biológiát.
− Emelt szinten diákjaink a 11-12. évfolyamon tanulhatnak választott tantárgyakat.
− Kötelező hitoktatásban részesülnek tanulóink. Felekezeti hovatartozásuk szerint katolikus vagy
református hittant választhatnak a tanulók.

−
−

Csoportbontást alkalmazunk az idegen nyelveknél, matematikából, informatikából és hittanból.

Igény esetén menzát biztosítunk.

A német nyelvi előkészítős 1+ 4 évfolyamos gimnáziumi képzésben:
− Első idegen nyelvként német nyelvet oktatunk a 9. nyelvi előkészítő évfolyamtól heti 18 órában.
− Második idegen nyelvként angol, spanyol és olasz nyelvet választhatnak a jelentkezők az első tanév
végén. (A csoportokat 8 fő jelentkezése esetén indítjuk el.)
− Emelt óraszámban tanulhatnak diákjaink
o magyar nyelv és irodalmat,
o történelmet,
o matematikát,
o első és második idegen nyelvet,
o biológiát.
− Emelt szinten diákjaink a 11-12. évfolyamon tanulhatnak választott tantárgyakat.
− Kötelező hitoktatásban részesülnek tanulóink. Felekezeti hovatartozásuk szerint katolikus vagy
református hittant választhatnak a tanulók.
− Csoportbontást alkalmazunk az idegen nyelveknél, matematikából, informatikából és hittanból.
− Igény esetén menzát biztosítunk.
A felvételi menete:
2020. december 4.
A 4 évfolyamos és nyelvi előkészítő + 4 évfolyamos gimnáziumi képzésünkre jelentkezőknek meg kell írniuk a
központi írásbeli vizsgát (2021. január 23. 10 óra), és szóbeli felvételi vizsgán kell részt venniük. A központi
írásbeli vizsgára jelentkezés határideje 2020. december 4.
Azok a központi írásbeli vizsgára jelentkező különös bánásmódot igénylő tanulók, akik rendelkeznek a
Pedagógiai Szakszolgálat által készített szakvéleménnyel, csatolják a jelentkezési laphoz a szakvélemény
másolatát és a szülő által aláírt kérvényt, amelyben kérik a szakszolgálat által javasolt kedvezmények
igénybevételét.
2021. február 19.
A felvételi jelentkezési lapok kitöltésének, leadásának határideje 2021. február 19. A jelentkezési laphoz, kérjük,
csatolják:
− a központi írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó értékelő lap másolatát;
− plébánosi, lelkészi ajánlást,
− a jelentkező által kézzel írt önjellemzést.
A 4 évfolyamos gimnázumi képzésbe különleges bánásmódot igénylő tanulók közül csak olyanokat tudunk
felvenni, akik enyhén gyengénlátók, enyhén nagyothallók (SNI) és beilleszkedési, tanulási és magatartási
zavarral (BTM) küzdenek.
A 4 és a 4+1 évfolyamos gimnáziumba jelentkezőket a következő szempontok figyelembe vételével
rangsoroljuk (elérhető maximális pontszám: 200 pont):
• központi matematika írásbeli:
50 pont
• központi magyar nyelv írásbeli
50 pont
• 7. év végi jegyekből
35 pont
(magyar nyelv, matematika, történelem, idegen nyelv, biológia, kémia, fizika)
• 8. fél évi jegyekből
35 pont
(magyar nyelv, matematika, történelem, idegen nyelv, biológia, kémi, fizika)
• szóbeli felvételi vizsga
30 pont
2021. március 5.
Szóbeli elbeszélgetést tartunk a leendő növendékek megismerése érdekében, ahol a jelentkező hitéletéről,
vallásosságáról, illetve e téren nagyfokú és tudatosan vállalt nyitottságáról is meg kívánunk győződni.
A szóbeli felvételi vizsgát 2021. március 5. péntek, 15 órától tartjuk az iskola Főépületében (Esztergom,
Mindszenty tér 7.) A felvételi időpontjáról írásban értesítjük az intézményünkbe jelentkezőket.

A felvételi elbeszélgetés időtartama max.15 perc. Felkészülési idő nincs. A pontozásnál figyelembe vesszük a
jelentkező kommunikációs képességeit, megjelenését, fellépését!
Szóbeli témakörök a 4 évfolyamos és a német nyelvi előkészítő 1+ 4 évfolyamos gimnáziumba
jelentkezőknek.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Kéziratos önjellemzés bemutatása (családi háttér, tanuláshoz való viszony (kedvenc tantárgy,
nehezebb tantárgy, elért eredmények, versenyek), hitélet (plébániával való kapcsolat),
erősségek, gyengeségek) 1-1,5 oldal terjedelemben.
Egy tanult vers-memoriter, miért ezt választotta?
Kedvenc könyv bemutatása. (Nem kötelező olvasmány!!!)
Jézus élete (egy –egy cselekedetének bemutatása)
Szentségek (keresztség, oltári szentség, bérmálás, bűnbocsánat, a többi legalább felsorolás
szintjén) és a Tízparancsolat.
Kapcsolat a plébániával, egyházközséggel.
Példakép.
Szabadidő, barátság.
Egyházi iskolától való elvárások.

Szóbeli témakörök az angol nyelvi előkészítő + 4 évfolyamos gimnáziumba jelentkezőknek.
A felvételi vizsga maximum 15 perc időtartamú. A felvételiző diák beszélgetést folytat a megadott témában a
vizsgáztatókkal. A vizsga nyelve angol.
A vizsgáztató tanárok a következő szempontok alapján értékelik a vizsgázó teljesítményét:
 Nyelvhelyesség
 Szókincs és kiejtés
 Kommunikatív érték
 Megértés
A beszélgetés témakörei:
I.
Bemutatkozás, család.
II.
Otthon, lakóház
III.
Szabadidő, hobbi.
IV.
Iskola, tanulmányok, kedvenc tantárgyak.
V.
Napirend.
VI.
Étkezés, étkezési szokások.
VII.
Sport.
VIII.
Multimédiás eszközök a napi használatban: számítógép, mobiltelefon, TV, rádió, újságok,
DVD
IX.
Nyaralás, iskolai szünetek.
X.
Évszakok, időjárás.
Továbbhaladás feltétele az általános iskolánkból
A) Továbbhaladás feltétele az általános iskolánkból a 4 évfolyamos gimnáziumba
Az általános iskolánk 8. évfolyamáról a szülők írásbeli kérelmére felvételt nyer az a tanuló, aki a 7.
évfolyam év végén és a 8. évfolyam félévekor 4,4-es tanulmányi átlagot elért. (Pontszámítás: A
maximális 200 pontból minden jó osztályzat -2,5 pont; minden közepes osztályzat -5 pont.)
Azoknak a 8. osztályos általános iskolás tanulóinknak, akik nem érték el a 4,4-es átlagot 7. év végén, és
8. félévkor, a továbblépés feltétele a központi írásbeli felvételi megírása, a hetedik év végi, a nyolcadik
félévi tanulmányi eredmény. A szóbeli felvételi vizsgán a tanulóknak nem kell részt venniük, a hetedikes
és 8. félévi hittan osztályzatokat vesszük alapul a pontszámításban. A 8. első félévében nem tanult
természettudományos tantárgyaknál a 7. év végi jegyet vesszük figyelembe.
B) Továbbhaladás feltétele az általános iskolánkból az angol nyelvi előkészítő 1+4 évfolyamos
gimnáziumba
Az általános iskolánk 8. évfolyamáról a szülők írásbeli kérelmére felvételt nyer az a tanuló, aki a 7.
évfolyam év végén és a 8. évfolyam félévekor 4,4-es tanulmányi átlagot elért, és idegen nyelvből 8.

osztály első félévében jeles osztályzatot kapott. (Pontszámítás: A maximális 200 pontból minden jó
osztályzat -2,5 pont; minden közepes osztályzat -5 pont.)
Azoknak a 8. osztályos általános iskolás tanulóinknak, akik nem érték el a 4,4-es átlagot 7. év végén, és
8. félévkor, vagy nem értek el angol nyelvből jelest 8. osztály félévkor, a továbblépés feltétele a
következő: a központi írásbeli felvételi megírása, a hetedik év végi, a nyolcadik félévi tanulmányi
eredmény és a célnyelvi szóbeli felvételi vizsga. A 8. első félévében nem tanult természettudományos
tantárgyaknál a 7. év végi jegyet vesszük figyelembe.
C) Továbbhaladás feltétele az általános iskolánkból a német nyelvi előkészítő 1+4 évfolyamos
gimnáziumba
Az általános iskolánk 8. évfolyamáról a szülők írásbeli kérelmére felvételt nyer az a tanuló, aki a 7.
évfolyam év végén és a 8. évfolyam félévekor 4,4-es tanulmányi átlagot elért, és idegen nyelvből 8.
osztály első félévében jó vagy jeles osztályzatot kapott. (Pontszámítás: A maximális 200 pontból minden
jó osztályzat -2,5 pont; minden közepes osztályzat -5 pont.)

