TEMESVÁRI PELBÁRT FERENCES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
2500 Esztergom, Bottyán János utca 10.
Telefon: +36 (33) 898-098
Fax: +36 (33) 631-369
Honlap: frankaegom.hu
E-mail: franka@frankaegom.hu
OM azonosító: 031934

A TEMESVÁRI PELBÁRT FERENCES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2018/2019-ES TANÉVRE VONATKOZÓAN
NYÍLT NAPOK A GIMNÁZIUMBAN:
2017. november 18., 9.00 óra; 2017. december 2., 9.00 óra
HIT, TUDÁS, SZERETET – 1931 óta az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium
Szent Ferenc lelkületét követve végzi tanítói, nevelői hivatását. Az ország minden tájáról várja azoknak a most
hatodikos és nyolcadikos fiúknak a jelentkezését, akik számára a tudás megszerzése, a tartalmas
kikapcsolódási lehetőségek, az életreszóló barátságok, a hit és az összetartozás értéket jelentenek. Szerzetesek,
civil tanárok, dolgozók és kollégiumi nevelők együtt fáradoznak a diákok emberibb jövőjéért. Számunkra a
nevelés növelést jelent!

Telephely kód: 001
Tagozatkódok:
0401 négy évfolyamos gimnázium
0602 hat évfolyamos gimnázium

Felvételi követelmények a 7. évfolyamba:




tanulmányi eredmények, 5. év végi és 6. félévi jegyek
személyes elbeszélgetés hittanból
plébánosi vagy lelkészi jellemzés

Felvételi követelmények a 9. évfolyamba:





tanulmányi eredmények, 7. év végi és 8. félévi jegyek
egységes írásbeli felvételi matematikából, magyar nyelv és irodalomból
személyes elbeszélgetés hittanból
plébánosi vagy lelkészi jellemzés

A személyes elbeszélgetésen (7. és 9. évfolyam) a tanulóval együtt legalább az egyik szülőnek (gondviselőnek) meg kell
jelennie. A tanuló a diákéletéről, élményeiről, hitbeli ismereteiről, vallási elkötelezettségéről, szabadidős tevékenységeiről beszélget az iskola igazgatójával vagy annak megbízottjával. A jelentkező kapcsolatteremtési, együttműködési
készségeit, viselkedéskultúráját is kívánjuk vizsgálni abból a szempontból is, hogy az intézményünk pedagógiája menynyire segítheti a jelentkező diák fejlődését. A személyes elbeszélgetés hittanból a felvételi eljárásban előzetes szűrőként
működik. Ennek nyomán vagy tanulmányi pontszáma alapján rangsoroljuk, vagy elutasítjuk a jelentkezését. Ezt a döntésünket az előzetes felvételi jegyzék kihirdetésével közöljük.

A személyes elbeszélgetésre nyílt napjainkon, 2017. november 18-án és december 2-án 13.00 órától
kerül sor.
Iskolánk a 9. évfolyamba az írásbeli felvételi vizsgát matematikából és magyarból központilag kiadott, egységes követelményeket tartalmazó feladatlapok felhasználásával szervezi meg.
A 8. osztályos tanulóknak 2017. december 8-ig a honlapunkról letölthető, központilag kiadott „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP a 9. évfolyamra történő beiskolázás KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁJÁRA” elnevezésű
dokumentum benyújtásával kell jelentkezniük az írásbeli vizsgára. Ez a jelentkezési lap csak a felvételi eljárást
megelőző írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal (helyi jelentkezési lap), amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezésre kell majd használni. Az írásbeli
vizsgát meg lehet írni a mi iskolánkban, vagy bármelyik másik iskolában, amelyik központi írásbeli vizsgát szervez.
Kérjük, hogy iskolánk HELYI JELENTKEZÉSI LAPJÁT is 2017. december 8-ig adják le.
Figyelem! Egy tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet írásbeli felvételi vizsgára. A tanuló teljesítményének
megítélését az írásbeli vizsga választott helyszíne nem befolyásolhatja. (Az egységes feladatlap és javítókulcs
alkalmazásával lefolytatott írásbeli eredményét minden – a rendszerbe bejelentkezett – középfokú iskolának el
kell fogadnia a jelentkező tanulótól.)
A központi írásbeli vizsgát 2018. január 20-án 10 órától tartjuk. Kérjük, hogy a vizsgázók személyazonosításra
alkalmas igazolvánnyal fél órával a vizsga megkezdése előtt jelenjenek meg a gimnáziumban. Tollat, ceruzát,

vonalzót és körzőt hozzanak magukkal. FIGYELEM! A vizsgán semmilyen elektronikus eszköz (mobiltelefon,
tablet, zenelejátszó, okosóra, stb.) nem használható. A diákok az esetlegesen magukkal hozott ilyen eszközt kikapcsolt állapotban a padon kötelesek tartani! A vizsga 2x45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között
15 perc szünetet kell tartani.
2018. január 25-én 14 órától azok a tanulók írhatnak pótló írásbeli felvételi vizsgát, akik az előző alkalommal,
nekik fel nem róható ok (orvos által igazolt betegség, váratlan közlekedési nehézség stb.) miatt nem tudtak részt
venni az írásbelin. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet írásbeli vizsgát.
A vizsgázó és szülője a kijavított dolgozatát 2018. január 29-én 08.00 és 16.00 óra között a titkárságon megtekintheti, arról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet. Ha a vizsgázó kéri, kiértékelt dolgozatáról fénymásolatot készítünk. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig –
írásban adhatja le. Észrevétel kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén tehető.
Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Az alábbiak a 7. és 9. osztályba jelentkezők részére egyformán vonatkoznak. A 6. osztályos
tanulóktól nem kérjük a központi felvételit, nekik közvetlenül a helyi jelentkezési lapot a plébánosi/lelkészi jellemzéssel együtt kell beküldeni.
Az írásbeli vizsga eredményéről a középiskola 2018. február 8-ig közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat, azaz
az iskola bélyegzőjével, valamint az igazgató aláírásával hitelesített, a tanuló nevére kiállított értékelő lapot ad át
a tanulónak. Ezek után kerül sor a középiskolába való jelentkezésre a – központilag kiadott – TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP kitöltésével. A jelentkezési lapokon egy-egy iskola tüntethető fel, de egy iskola több tagozata
is megjelölhető. Ezeken a tagozat belső kódját minden esetben fel kell tüntetni. Az iskolánkba jelentkezőktől
kérjük, hogy az írásbeli vizsga értékelő lapját csatolják a tanulói jelentkezési laphoz! (Az értékelő lap egyszerű
fénymásolatként csatolható, hitelesítése nem kötelező. Az eredeti értékelő lap a jelentkezőnél marad.)
A tanulónak – a jelentkezési lapon kívül – külön adatlapot is ki kell állítania (a továbbiakban: TANULÓI ADATLAP), melyben feltünteti, hogy hány tanulói jelentkezési lapot állított ki, több jelentkezés esetén feltünteti a felvételi kérelmek rangsorát is. A rangsorolást nem iskolánként, hanem tagozatonként kell elvégezni.
A sajátos nevelési igényű tanulót, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulót
a Nemzeti Köznevelési Törvény 51.§ (5) bekezdésében meghatározottak szerint kezeljük. Amennyiben a
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező élni kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésében
biztosított jogával, a jelentkezési laphoz csatolnia kell az erre vonatkozó szülői kérelmet, valamint a szakértői
bizottság véleményét. Az igazgató döntését határozat formájában hozza meg.

A felvételi eljárás keretében megszerezhető pontszámok:
7. osztályba jelentkezők számára 50 pont, amelyből az 5-es év végi és a 6-os félévi jegyek (kivéve magatartás
és szorgalom) összesített átlaga alapján, az alábbiak szerint:
2,6-os átlagtól
2,7-es átlagtól
2,8-as átlagtól
2,9-es átlagtól
3,0-as átlagtól
stb.

2 pont
4 pont
6 pont
8 pont
10 pont

9. osztályba jelentkezők számára 150 pont, amelyből a:
 tanulmányi eredmények: 50 pont - a 7-es év végi és a 8-os félévi jegyek (kivéve magatartás és szorgalom)
összesített átlaga alapján, az alábbiak szerint:
2,6-os átlagtól
2,7-es átlagtól
2,8-as átlagtól
2,9-es átlagtól
3,0-as átlagtól
stb.

2 pont
4 pont
6 pont
8 pont
10 pont



központilag szervezett írásbeli vizsgán elérhető eredmény: 100 pont (50 pont matematika, 50 pont magyar nyelv)

Felvételi rangsorolás:
Ha két vagy több felvételiző azonos pontszámot ér el, a sorrendet az alábbiak szerint állapítjuk meg:





családi kötödése van a gimnáziumhoz (pl. édesapja, nagyapja, testvére is a gimnáziumban érettségizett)
akinek testvére jelenleg iskolánk tanulója
az egységes írásbeli felvételin több pontot szerzett
lakóhelye vagy tartózkodási helye a közelben van

Az általános iskola 2018. február 19-ig továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középiskolának, a tanulói
adatlapot pedig a Felvételi Központnak.
2018. március 05. 14.00 óra – azok számára, akik a nyílt napokon nem tudtak megjelenni (6. évfolyamos, 4.
évfolyamos tanulók esetében) személyes elbeszélgetés hittanból.
2018. március 14-ig a középfokú iskola nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét, melyet úgy kell
elkészíteni, hogy a jelentkezők jegyzékébe minden tanulói azonosítója mellé az igazgató beírja a felvétellel kapcsolatos döntését.
2018. március 21-én és 22-én az általános iskolák tanulói szüleikkel módosíthatják a tanulói adatlapot. A módosítás új, módosító tanulói adatlap kitöltésével történik. A módosított tanulói adatlapot is az általános iskolában
kell leadni.
2018. március 23-ig a Hivataltól elektronikus formában megkapjuk a hozzánk jelentkezett tanulók listáját ABCszerinti sorrendben.
2018. április 20-ig a Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése
alapján. Megkapjuk az egyeztetett felvételi jegyzéket.
2018. április 27-ig postai úton megküldjük a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és
az általános iskoláknak.
További kérdéseit a franka@frankaegom.hu e-mail címen teheti fel, vagy munkanapokon 7.00-15.00 óra között
Kedves Ilona iskolatitkárnál érdeklődhet a 33/898-098-as telefonszámon.
Kelt: Esztergom, 2017. október 08.

Lukovits Milán
igazgató

