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A Sashegyi Arany János Általános 
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Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

Nevelő-oktató munkánk feladata:
 Korszerű oktatás (kiemelkedően felszerelt 

szaktantermek, informatikai és nyelvi laborok, 
szertárak segítik munkánkat)

 Az általánost meghaladó műveltségi szint 
megalapozása

 Tehetséggondozás-felzárkóztatás
 Emelt szintű érettségi előkészítők tartása
 Közép-felső fokú „C” típusú nyelvvizsgára való 

felkészítés
 Diákjaink magas színvonalú felkészítése az 

egyetemi, főiskolai tanulmányokra





A jelentkezéshez szükséges 
tagozatkódok

0001 4 évf. reál osztály

0002 5 évf. ny előkészítő osztály

0003 4 évf. humán profilú emelt, 
haladó angol, német nyelv

0004 4 évf. humán profilú emelt      
haladó angol, kezdő francia  
nyelv





Nyílt nap

 2018. november 10. (szombat)

 Bemutató órák

 Iskolabejárás

 Szülői tájékoztató



A 2019-2020-as tanévben iskolánkban az 
alábbi osztályokat indítjuk:

 0001-es tagozatkód   reál osztály

 egyetemi tanárok, akadémikusok rendszeres közreműködésével 
kiemelt képzés,

 jól felszerelt szaktantermek, szertárok, laboratóriumok,
 ECDL vizsga, elsősegély vizsga, 
 két idegen nyelvből a középfokú nyelvvizsga megszerzése,
 emelt szintű érettségire való felkészítés, 
 pályázatok, versenyek folyamatosan összehangolt szervezése, 
 a természettudományos gondolkodás fejlesztését, 
 az önálló gondolkodás, kísérletezés és problémamegoldás fejlesztése 

mérések, kísérletező gyakorlatok útján.
 A heti óraszámot 3-4 órával növeljük, intenzív képzés: biológiából, 

kémiából, fizikából, informatikából és matematikából.
 A 11. évfolyamtól más jellegű emelt szintű képzést is indítunk, így biztosítva 

a tanulmányi profilváltást.





 0002-es tagozatkód  nyelvi előkészítő osztály, majd 
idegen nyelvi osztály

 angol nyelvből kezdő/álkezdő és haladó szinten, 
 az első évben heti 15 óra/hét,  
 a kommunikációs készségek fejlesztése, beszédcentrikus képzés
 korszerűen felszerelt nyelvi laboratóriumok:  audiovizuális eszközök, a 

legújabb információs-kommunikációs technológiák, 
 az angol nyelvterületek kultúrájának megismerése: tanulmányi 

kirándulások az Egyesült Királyságban, 
 a legjobbak angol felsőfokú nyelvvizsgát és emelt szintű érettségit tesznek 

és megismerkednek az angol szakmai nyelvvel is. 
 tanulmányi versenyek, pályázatok (Comenius), partneriskolák
 Az első évtől: a második idegen nyelv tanulása,
 első évben: az ECDL vizsga megszerzése, elsősegélynyújtó tanfolyamon 

való részvétel,
 két középfokú nyelvvizsga megszerzése, pályázatok, partneriskolák,
 a 11. évfolyamtól más jellegű emelt szintű képzést is indítunk, így 

biztosítva a tanulmányi profilváltást.



 0003-as tagozatkód  humán profilú, emelt szintű 
nyelvi osztály

 emelt óraszámban: angol nyelv,

 második idegen nyelv: német nyelv,

 a magyar nyelv és irodalom, történelem iránti elkötelezettség erősítése,

 drámapedagógia módszereivel a kreativitás és önismeret fejlesztése,

 kommunikáció és a médiaismeret alapjainak megismerése,

 a kommunikációs készségek fejlesztése, beszédcentrikus nyelvtanítás,

 korszerűen felszerelt nyelvi laboratóriumok: audiovizuális eszközök, a
legújabb információs-kommunikációs technológiák,

 az angol és a német nyelvterületek kultúrájának megismerése

 tanulmányi kirándulások az Egyesült Királyságban, valamint Ausztriában és
Németországban,

 Tanulmányi versenyek, pályázatok (Comenius), partneriskolák,

 két középfokú „C” nyelvvizsga lehetősége a tanulmányok végéig,

 a 11. évfolyamtól más jellegű emelt szintű képzést is indítunk, így biztosítva
a tanulmányi profilváltást.





0004-es tagozatkód  humán profilú, emelt szintű 
nyelvi osztály

 emelt óraszámban: angol nyelv,

 második idegen nyelv: francia nyelv,

 a magyar nyelv és irodalom, történelem iránti elkötelezettség erősítése,

 drámapedagógia módszereivel a kreativitás és önismeret fejlesztése,

 kommunikáció és a médiaismeret alapjainak megismerése,

 a kommunikációs készségek fejlesztése, beszédcentrikus nyelvtanítás,

 korszerűen felszerelt nyelvi laboratóriumok: audiovizuális eszközök, a
legújabb információs-kommunikációs technológiák,

 az angol és a német nyelvterületek kultúrájának megismerése

 tanulmányi kirándulások az Egyesült Királyságban, valamint
Franciaországban,

 Tanulmányi versenyek, pályázatok (Comenius), partneriskolák,

 két középfokú „C” nyelvvizsga lehetősége a tanulmányok végéig,

 a 11. évfolyamtól más jellegű emelt szintű képzést is indítunk, így biztosítva
a tanulmányi profilváltást.





Minden osztályban:

 Csoportbontás tudásszint szerint: idegen nyelv, 
matematika, informatika

 Angol szintfelmérő szükséges a csoportbontáshoz





A felvételi eljárás rendje

A hozzánk jelentkező tanulóknak részt kell
venniük:

 a központi magyar és matematika írásbelin, 

 szóbeli felvételi vizsgán, 

 beszámítjuk az általános iskolából hozott 
osztályzatokat is. (7. év vége, 8. félév eredménye)



Központi írásbeli felvételi 1.

A jelentkezők iskolánkban is 
megírhatják a központi írásbeli 
felvételit. 

A felvételire 2018. december 7-ig kell 

jelentkezni, a jelentkezési lap az általános 
iskolákban szerezhető be.

A központi írásbeli felvételi időpontja: 
2019. január 19. 10 óra (szombat) 



Központi írásbeli felvételi  2.
 A vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt –

diákigazolványt vagy személyi igazolványt kell hozni.

 Körzőn és vonalzón kívül semmilyen segédeszköz nem 
használható, a feladatlapokat pedig tollal kell kitölteni.

 A pótló vizsga időpontja: 2019. január 24. 14 óra. 
(csütörtök)

 Az írásbeli vizsga feladatlapjai és megoldókulcsai a 
központi írásbeli írásának napján 13 órától 
megtekinthetők a www.oh.gov.hu honlapon.

 Betekintés a központi írásbeli dolgozatokba: 

2019. Január 29. 8-16 óráig

http://www.oh.gov.hu/


A központi felvételi eredménye

Amelyik tanuló nálunk írta a központi 
írásbeli felvételit, az a felvételi eredményét 
tartalmazó értékelő lapot

2019. február 12-én  8-16 óráig

veheti át iskolánkban.

Az értékelő lap fénymásolatát minden 
jelentkezési laphoz csatolni kell!



A felvételi pontok számítása

 Hozott pontok : a 7. osztály év végi és a 8. 
osztály félévi összes osztályzata.

(25 pont)

 Szerzett pontok: a magyar és a matematika 
központi írásbeli eredménye. (50 pont)

 a szóbeli meghallgatás eredménye. (25 pont)

Összesen 100 pont adható
A pontszámok alapján rangsoroljuk a jelentkezőket



Jelentkezési lap

Csatolva kérjük:
 a központi írásbeli felvételi értékelő lap fénymásolatát, 



A szóbeli felvételi anyaga

 A  szóbeli felvételin az általános műveltség 
mérése mellett a szaktárgyi ismeretekről adnak 
számot a jelentkezők.

 0001-es kód: biológia

 0002-es kód : angol nyelv (német nyelv-
tanult idegen nyelv)

 0003-as, 0004-es kód: magyar nyelv és 
irodalom

 Február 28-március 6.
A sajátos nevelési igényű tanulóknál a szakvéleményben foglaltak 
alapján járunk el.  (mentesség, hosszabb felkészülési idő,    

segédeszközök használata)



Ideiglenes felvételi jegyzék

 Az ideiglenes felvételi jegyzék
honlapunkon és az iskola portáján lesz 
megtekinthető.



Az adatlapok módosítása

2019. március 21-22.
 Az ideiglenes felvételi jegyzék eredményei alapján a 

tanuló módosíthatja az adatlapon a tagozatok sorrendjét.

 Módosító Tanulói Adatlap kitöltése szükséges az 
általános iskolában.

 új iskolát nem lehet felvenni az adatlapra, 

 új tagozatot fel lehet venni az adott középiskola írásbeli 
engedélye alapján,

 a tanulmányi területek sorrendjét lehet módosítani az 
adott középiskola írásbeli engedélye alapján.

Koudela Judit igazgatóhelyettes aláírása szükséges!



Jogszabályi háttér

 Nemzeti köznevelési törvény 

2011. évi CXC. tv.

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet 3. számú 
rendelete



Köszönöm a figyelmet!

Viszontlátásra iskolánkban!

juditkoudela@yahoo.com


