Felvételi tájékoztató
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Fodorné Nyiregyházi Edit
Berettyán Gábor
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44-345-236
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Felvételi követelmény*:
Az intézmény nem szervez felvételi vizsgát. A 7. tanév végi és a 8. félévi tanulmányi eredmények alapján felvételt
nyernek azok a tanulók, akiknek tanulmányi átlaga legalább a közepes szintet eléri a következő tantárgyakból:
magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, biológia, földrajz, fizika, kémia. A tanulmányi
eredményekből összeállított rangsor alapján dönt az intézmény a felvételről.

Nyílt tanítási nap ideje: 2018. november 09. (péntek),
Helye: Nagyecsed, Rákóczi Ferenc utca 12.
További információk:
Nagy gondot fordítunk a nyelvi készségek, matematikai, logikai képességek fejlesztésére, így ezeket a tárgyakat
magasabb óraszámban tanítjuk. Már 15 fős osztályokban csoportot bontuk idegen nyelv és matematika
tantárgyakból.
A gimnázium nyári nyelvtanfolyamokat szervez, ahol a diákok nyelvvizsgára és előrehozott érettségi vizsgára
készülhetnek, amit az intézmény finanszíroz.
A diákokat színház és hangverseny bérletekkel jutalmazzuk tanulmányi munkájukért és közösségi szolgálatukért.
Rendszeresen veszünk részt országos és az egyházi középiskolák által szervezett tanulmányi versenyeken.
11. és 12. évfolyamom a szabadon tervezhető órakeret terhére fakultációkat indítunk minden tantárgyból heti 2
órában. Igény szerint közép és emelt szintű érettségire készítjük tanítványainkat tanórai keretek között, akár
egyéni foglalkozás keretében is kiemelt fontosságúnak tartjuk a tehetséggondozást.

Ecsedi Báthori István Refomátus
Általános Iskola és Gimnázium
4355 Nagyecsed, Rákóczi Ferenc u.12.
Tel.:(44) 345- 236
Fax.: (44) 345-236
E-mail: ebirgk@gmail.com
OM szám: 033668

Felvételi eljárás
A gimnázium nem szervez írásbeli és szóbeli felvételit, csak a tanulók általános iskolai tanulmányi
eredményeit veszi figyelembe a felvételi eljárás során. Így minden jelentkező tanulót felveszünk, akinek
általános iskolai 7. év végi és 8. félévi tanulmányi átlaga 3 vagy meghaladja azt. Az átlagok kiszámításánál a
magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, történelem, földrajz, fizika, kémia, biológia tantárgyak
eredményét vesszük figyelembe.
2019. 02. 18-ig az általános iskolák továbbítják a tanulói jelentkezési lapokat a gimnáziumnak, és az intézmény a
tanulmányi eredmények alapján készíti el ideiglenes felvételi jegyzékét, melyből a Felvételi Központba
érkezett jelentkezési lapok figyelembevételével végleges, illetve egyeztetett felvételi jegyzék lesz.
2019. 04. 30-ig az intézmény megküldi a felvételről, vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az
általános iskoláknak.
2019. 06. 20-én lehet beiratkozni az intézménybe. A beiratkozásra az alábbi dokumentumokat kell hozni:
-

a tanuló általános iskolai bizonyítványát,

-

a tanuló felvételét javasoló lelkészi ajánlást,

-

a tanuló egészségügyi törzslapját,

-

a tanuló születési anyakönyvi kivonatát,

-

a tanuló személyi igazolványát,

-

a tanuló lakcímigazoló lapját

-

a tanuló OM azonosító kártyáját

-

és ha van az adóazonosító kártyáját.

Nagyecsed, 2018. október 2.
Fodorné Nyiregyházi Edit
intézményvezető

NYÍLT NAP
az

Ecsedi Báthori István
Református Általános Iskola és
Gimnázium
nyílt tanítási napot tart, melyre nagy szeretettel
várunk minden kedves nyolcadikos diákot, szülôket
és tanárokat.

ideje:
2018. november 9.
helye: Nagyecsed, Rákóczi F.
utca 12.

Ezen napokon minden kedves érdeklődő megismerkedhet
az intézménnyel, beszélgethet az itt tanító tanárokkal,
diákokkal és az első három tanórán bele is kóstolhat a
gimnáziumi életbe. Gyülekező 7 óra 45 perckor az
intézmény ebédlőjében.

