A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója
Az iskola OM azonosítója: 030694
Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26.
Tel: 99/505-390
E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu
Honlapunk címe: soproniszig.hu
Az iskola igazgatója: Farkas Gábor
A beiskolázással kapcsolatosan felvilágosítást ad: Nagy Judit (igazgatóhelyettes)
e-mail cím: njudit@szig.sopron.hu

Négy évfolyamos és öt évfolyamos képzés
Nyitott kapuk napja (igazgatói tájékoztató az iskola dísztermében):
2017. nov. 20. 16 óra
9. C természettudományos osztály (négy évfolyamos képzés)
9. D általános tantervű osztály (négy évfolyamos képzés)
9/ Ny nyelvi előkészítő osztály, majd emelt óraszámú nyelvi osztály (öt évfolyamos
képzés)

A választható tanulmányi területek leírása:
I.
9.C természettudományos osztály (négy évfolyamos)
KÓD: 0005
Ezt a képzést azoknak a diákoknak ajánljuk, akik a felsőoktatásban előreláthatólag az
agrár, orvos-és egészségtudomány, gazdaságtudomány, informatika, nemzetvédelmi és
katonai, műszaki vagy a természettudomány képzési területeken szeretnének továbbtanulni.
A gimnáziumi tanulmányok alatt emelt óraszámú természettudományos oktatás folyik. A
kor igényeinek megfelelően négy éven át tanulóink két idegen nyelvet tanulnak. Az első
idegen nyelv angol vagy német nyelv, a második idegen nyelv a tanuló választása szerint
angol, német, francia és orosz nyelv is lehet.
Ezen felül a gimnáziumi tanulmányok utolsó két évében választhatnak tanulóink a
továbbtanulási igényeiknek megfelelően az emelt vagy középszintű érettségire felkészítő
óráink közül. Emelt szintű nyelvi csoport választása esetén felkészítünk az emelt szintű
érettségire, nyelvvizsgára. Német nyelvből igény szerint biztosítjuk mindenki számára az
iskolánk által szervezett ingyenes DSD nyelvvizsgára való felkészítést.
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9.D általános tantervű osztály, emelt óraszámú angol nyelvoktatás (négy
évfolyamos)
KÓD: 0006
Sok diák még nem tudja a nyolcadik osztályt követően, hogy mivel is szeretne majd a
gimnázium után foglalkozni. Tantestületünk ezért a felmerült igényeknek megfelelően
úgy döntött, hogy a 2015/2016-os tanévtől indított egy általános tantervű gimnáziumi
osztályt is.
A diákok a tantárgyakat a gimnáziumi képzésnek megfelelő óraszámban, a nálunk
megszokott magas színvonalon tanulják majd (az óraszámok honlapunkon a Pedagógiai
Programunk 5. mellékletében a 9. D osztálynál találhatóak meg).
A mai kor követelményeinek megfelelően a magas szintű angol és német nyelvtudás
megszerzését is célul tűzzük ki ebben az osztályban. Angol nyelvből az emelt szintű
érettségire, illetve német nyelvből igény szerint biztosítjuk mindenki számára az iskolánk által
szervezett ingyenes DSD nyelvvizsgára való felkészítést. Ezen felül a gimnáziumi
tanulmányok utolsó két évében választhatnak tanulóink az addigra már körvonalazódó
továbbtanulási igényeiknek megfelelően az emelt vagy középszintű érettségire felkészítő
óráink közül.
II.

9/ Ny nyelvi előkészítő, majd emelt óraszámú nyelvi osztály (öt évfolyamos)
KÓD: 0007
A nyelvi előkészítő osztályt további négy gimnáziumi év követi. Így az ide jelentkező
tanulók öt évet járnak iskolánkba.
Ezt a képzést azoknak a diákoknak ajánljuk, akik a felsőoktatásban előreláthatólag
bölcsésztudomány, jogi és igazgatási, pedagógusképzés, művészetek, művészetközvetítés,
sporttudomány, társadalomtudomány képzési területeken szeretnének továbbtanulni, de ezt
megelőzően nyelvi előképzettséget szeretnének kapni egy nyelvi előkészítő osztályban, mely
a 13. évfolyam végére két nyelv elsajátítását teszi lehetővé.
Az ide jelentkező diákok az első évben heti 12 órában tanulják az angol nyelvet, 6 órában
pedig az általuk választott második idegen nyelvet, ami lehet német, francia és orosz nyelv is.
Ezeken kívül anyanyelvi beszédkultúra, matematika, informatika és testnevelés órájuk van a
diákoknak. Ezeken az órákon képességfejlesztés és a gimnáziumi anyag megalapozása folyik.
Az ezt követő négy évben a választott nyelveket továbbra is emelt óraszámban tanulják. A
két idegen nyelvből az emelt szintű érettségire való felkészítést mindenki számára biztosítjuk.
Német nyelvből igény szerint biztosítjuk mindenki számára az iskolánk által szervezett
ingyenes DSD nyelvvizsgára való felkészítést.
A gimnáziumi tanulmányok utolsó két évében választhatnak tanulóink továbbtanulási
igényeiknek megfelelően az emelt vagy középszintű érettségire felkészítő óráink közül.
III.
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Az iskola felvételi eljárásának rendje, határidői a négy- és öt évfolyamos képzésben

Határidők

Feladatok

2017. november 17.
16,00 óra
(péntek)
2017. november 20.
16,00 óra
(hétfő)
2017. november 24.
8,00-13,25 óra
(péntek)
2017. december 8.
(péntek)

Nyitott kapuk napja a 7. évfolyamba jelentkezők részére:
igazgatói tájékoztató az iskola dísztermében.

2018. január 20.
10,00 óra
(szombat)
2018. január 25.
14,00 óra
(csütörtök)
2018. január 30.
8,00-16,00 óra
(kedd)
2018. február 8.
(csütörtök)
2018. február 19.
(hétfő)

2018. február 20-23.
(hétfő-péntek)
2018. február 28.
(szerda) 14,30 óra
2018. március 1.
(csütörtök) 14,30 óra
2018. március 2.
(péntek)
14,30 óra
2018. március 14.
(szerda)
2018. március 21-22.
(szerda-csütörtök)
2018. április 27.
(péntek)
2018. június 22.
8,00-16,00 óra

Nyitott kapuk napja a 9. évfolyamba jelentkezők részére:
igazgatói tájékoztató az iskola dísztermében.
Nyitott órák (hozzánk felvételiző diákok szülei részére):
óralátogatás kezdő osztályainkban.
A tanulók jelentkezése a központilag, egységes követelmények
szerint szervezett írásbeli vizsgákra közvetlenül a vizsgát
szervező intézménybe.
Egységes írásbeli vizsga a 6 évfolyamos illetve a 4 és 5
évfolyamos képzésre jelentkezők számára.
Pótló írásbeli vizsga a jelentkezők számára.
Az írásbeli vizsga kiértékelt feladatlapjainak megtekintése az iskola
titkárságán. A vizsgázó észrevételt tehet a hivatalos javítókulcstól
eltérő értékelés esetén
január 31-én 16,00-ig.
Az egységes írásbelit szervező középfokú intézmények értesítik az
írásbeli eredményéről a tanulókat.
Jelentkezési határidő!!!
Az általános iskolák továbbítják a tanulói jelentkezési lapokat
iskolánkba.
A hatosztályos gimnáziumi képzésre jelentkezők a jelentkezési
lapjukat közvetlenül is beküldhetik a gimnáziumba.
A kitöltött tanulói adatlapot (melyen szerepel a középiskolák
sorrendje, a tanulói igény alapján) a Felvételi Központnak kell
megküldeni.
A jelentkezőket a gimnázium levélben értesíti az ismerkedő
beszélgetés pontos időpontjáról.

Szóbeli meghallgatás a jelentkezők számára.

Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala az iskolai
honlapon.
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános
iskolában.
A felvételről vagy az elutasításról szóló értesítés kiküldése a
jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
Beiratkozás a Széchenyi István Gimnáziumba.
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A felvételiző teljesítményének értékelése, rangsorolásának módja:
Iskolánk a tanulmányi eredmények, a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú
feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga és a kommunikációs készségeket felmérő
szóbeli meghallgatás eredményei alapján dönt a felvételi kérelemről.
Az általános iskola 6. és 7. osztályának év végi, a 8. osztály félévi tanulmányi eredményeit, az
összes jegyet kérjük feltüntetni a jelentkezési lapon (magatartást, szorgalmat is).
Ezekből csak a következő tantárgyak osztályzatát vesszük figyelembe:
 irodalom
 magyar nyelvtan
 történelem
 matematika
 idegen nyelv
 informatika
 földrajz
 fizika
 kémia
 biológia.
Felvételi követelmény, hogy az általános iskola 6. és 7. osztályának év végi és 8.
osztályának félévi bizonyítványában a fent felsorolt tízszer három, azaz 30 jegynek az
átlaga legalább 4,00 legyen. Ez alatti átlag esetén a szóbeli meghallgatásra már nem
hívjuk be a felvételizőt, felvételi kérelmét iskolánk elutasítja.

Évenként kiszámítjuk a felsorolt tantárgyak átlagát (két tizedesjegyre kerekítve),
majd mindhárom így kapott átlagot megszorozzuk 10-zel és ezeket összeadjuk.
Így az általános iskolai tanulmányi eredmény alapján maximum 3 x 50, azaz 150
pontot szerezhet a felvételiző.
II.
A matematikából és anyanyelvből központilag, egységes követelmények szerint
szervezett írásbeli vizsga eredményét úgy számítjuk be, hogy ahány százalékot
teljesített a felvételiző, annyi pontot kap. Ez a két írásbeli alapján maximum 2 x
100, azaz 200 pont.
III.
A kommunikációs készségeket felmérő szóbeli meghallgatáson a felvételiző
maximum 50 pontot szerezhet.
E három pontszám összeadásával alakul ki az összpontszám, ami maximum 400 pont.
Ez alapján állítjuk sorba a felvételizőket. Azonos pontszám esetén a szóbeli meghallgatás,
majd az írásbeli vizsgák eredményét vesszük figyelembe a végleges rangsor kialakításához.
I.

Az írásbeli vizsgákra külön kell jelentkezni, a felvételi eljárástól függetlenül, 2017.
december 8-ig, valamelyik vizsgát szervező középiskolába (iskolánk szervez ilyen vizsgát).
A jelentkezési lap letölthető honlapunkról, illetve az Oktatási Hivatal honlapjáról
(oktatas.hu/köznevelés/középfokú felvételi eljárás).
Az írásbeli felvételi vizsga követelményei, az előző évi mintafeladatsorok megtalálhatók
az Oktatási Hivatal honlapján (oktatas.hu/köznevelés/középfokú felvételi eljárás), illetve
közvetlenül elérhető honlapunkról is.
A felvételi kérelem beadásának határideje 2018. február 15. Az adatlapok letölthetők
lesznek
honlapunkról,
illetve
az
Oktatási
Hivatal
honlapjáról
(oktatas.hu/köznevelés/középfokú felvételi eljárás). A jelentkezési lapot iskolánkba, a
tanulói adatlapot a győri Felvételi Központba kell beküldeni. Kérjük csatolni az írásbeli
felvételi értékelő lapjának másolatát.
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Egyéb tudnivaló:
 A Köznevelési törvényben megfogalmazottak alapján, a sajátos nevelési igényű, illetve a
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló számára az igazgató
speciális értékelési szabályokat hozhat. Az írásbeli vizsgára való jelentkezéskor beadott
írásbeli szülői kérelemre, az iskola igazgatója határozatban mentesítheti a tanulót egyes
tantárgyak eredményének beszámítása alól. Az érintett tantárgy helyett, a tanuló részére
kijelölheti másik tantárgy beszámítását, illetve az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval
vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását.
Amennyiben a fenti kérelemben a szülő igényli, a tanuló részére a felvételi vizsgán
biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli beszámolón lehetővé kell tenni az
iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz (írógép, számítógép stb.)
alkalmazását.
 Igény esetén kollégiumi elhelyezést biztosít a Középiskolai Kollégium.
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