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Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!
A Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium szeretettel várja a hozzánk
jelentkező tanulókat.
Legfontosabb feladatunk a korszerű oktatás, ezt támogatják jól felszerelt szaktantermeink,
szertáraink, informatikai és nyelvi laborunk, több tízezer kötetes könyvtárunk. Fontosnak
tartjuk az általánost meghaladó műveltségi szint megalapozását és diákjaink magas színvonalú
felkészítését az egyetemi, főiskolai tanulmányokra. Hazai és nemzetközi pályázatokon veszünk
részt.
Célunk, hogy a diákokat minél sokoldalúbban készítsük fel az életre.
Változatos programjaink, szakköreink, hagyományaink is segítenek abban, hogy érdeklődő,
nyitott embereket neveljünk tanítványainkból. Az iskolát körülvevő parkban szabadidős
programokat szervezünk. A tornacsarnok, három tornaterem, szabadtéri sportpályák, télen
fedett műfüves focipálya biztosítja a sportolási lehetőségeket, ill. az órák közti kikapcsolódást.
Szigetszentmártonban, a Ráckevei-Duna-ág partján nyári táborokat szervezünk.
Intézményünk ökoiskola, az Eötvös Loránd Tudományegyetem gyakorlóhelye, a Semmelweis
Egyetem Partneriskolája.
Folyamatos lehetőségeket biztosítunk diákjainknak az 50 órás közösségi szolgálat teljesítésére
szociális, egészségügyi, oktatási, környezetvédelmi, kulturális és katasztrófavédelmi területen.
Évről évre bővítjük partneriskolai kapcsolatainkat.
A 2021/2022-es tanévben, iskolánkban az alábbi osztályokat indítjuk:
A jelentkezéshez szükséges tagozatkódok:
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0001-es tagozatkód „9.a” jelű reál osztály (4 évfolyamos, felvehető 34 fő)
(kezdő/középhaladó és haladó angol és kezdő francia vagy német nyelv)
0002-es tagozatkód „9/Ny” jelű angol nyelvi előkészítő évvel induló nyelvi osztály (5
évfolyamos, felvehető 34 fő)
(kezdő, középhaladó, haladó angol és német vagy francia nyelv)
0003-as tagozatkód „9.b” jelű humán érdeklődésű emelt szintű nyelvi osztály (4
évfolyamos, felvehető 17 fő)
(kezdő/középhaladó és haladó angol és német nyelv)
0004-es tagozatkód „9.b” jelű humán érdeklődésű emelt szintű nyelvi osztály (4
évfolyamos, felvehető 17 fő)
(kezdő/középhaladó és haladó angol, kezdő francia nyelv)

0001-es tagozatkód (34 fő):
9.a - reál osztály
A kiemelt természettudományos képzést jól felszerelt szaktantermekben, laboratóriumokban
biztosítjuk. Kiemelt képzést kapnak tanulóink biológiából, kémiából, fizikából, informatikából,
matematikából és angol nyelvből. Ebben az osztályban célul tűztük ki a középfokú
nyelvvizsgabizonyítvány megszerzését, az elsősegélynyújtó vizsga sikeres teljesítését, valamint
az emelt szintű érettségire való felkészítést. A természettudományos gondolkodást kísérletező
gyakorlatok útján fejlesztjük. A 11. évfolyamtól más jellegű emelt szintű képzést is indítunk,
így biztosítjuk a tanulmányi profilváltás lehetőségét.
0002-es tagozatkód (34 fő):
9/Ny - nyelvi előkészítő osztály
Az évek óta sikeresen működő nyelvi tagozat angol nyelvből indul kezdő, középhaladó és
haladó szinten. Már az első évben elkezdődik a második idegen nyelv tanulása (francia vagy
német nyelv). A képzés 5 évig tart, az első évben magas óraszámban, intenzíven tanulják az
angol nyelvet (heti 15 óra). Célunk a kommunikációs készségek fejlesztése, a beszédközpontú
nyelvtanítás. A nyelvi laboratóriumban az audiovizuális eszközök mellett már a legújabb
információs-kommunikációs technológiák is használatban vannak. A tanulók megismerhetik az
angol nyelvterületek kultúráját, tanulmányi kiránduláson vehetnek részt az Egyesült
Királyságban. A gimnáziumi tanulmányaik során a legjobbak angol felsőfokú nyelvvizsgát és
emelt szintű érettségi vizsgát tesznek, valamint megismerkednek az angol szakmai nyelvvel.
Tanulóink jó eséllyel indulhatnak a tanulmányi versenyeken. Célunk két középfokú
nyelvvizsgára való sikeres felkészítés. A 11. évfolyamtól más jellegű emelt szintű képzést is
indítunk, így biztosítjuk a tanulmányi profilváltás lehetőségét.
0003-as tagozatkód (17 fő):
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9.b - humán érdeklődésű emelt szintű nyelvi osztály
Ebben az osztályban emelt óraszámban tanulják a tanulók az angol nyelvet (kezdő/középhaladó
vagy haladó szinten). Második idegen nyelvként választhatnak németet. Erősítjük
tanítványainkban a magyar nyelvi és irodalmi, történelmi ismereteket. Ezeket a tantárgyakat
magasabb óraszámban és csoportbontásban tanulják a diákok. A drámapedagógia különböző
módszereivel fejlesztjük tanítványaink kreativitását és önismeretét. Elsajátítják a
kommunikáció és a médiaismeret alapjait. Célunk a kommunikációs készségek fejlesztése, a
beszédközpontú nyelvtanítás. A nyelvi laboratóriumban az audiovizuális eszközök mellett már
a legújabb információs-kommunikációs technológiák is elérhetők. A tanulók megismerhetik az
angol és a német nyelvterületek kultúráját és tanulmányi kiránduláson vehetnek részt az
Egyesült Királyságban, valamint Ausztriában és Németországban. Jó eséllyel indulhatnak
tanulmányi versenyeken, és két középfokú nyelvvizsgát szerezhetnek a középiskola végére. A
11. évfolyamtól más jellegű emelt szintű képzést is indítunk, így biztosítjuk a tanulmányi
profilváltás lehetőségét.

0004-es tagozatkód (17 fő):
9.b - humán érdeklődésű emelt szintű nyelvi osztály
Ebben az osztályban emelt óraszámban tanulják a tanulók az angol nyelvet (kezdő/középhaladó
vagy haladó szinten). Második idegen nyelvként választhatnak kezdő franciát. Erősítjük
tanítványainkban a magyar nyelvi és irodalmi, történelmi ismereteket. Ezeket a tantárgyakat
magasabb óraszámban és csoportbontásban tanulják a diákok. A drámapedagógia különböző
módszereivel fejlesztjük tanítványaink kreativitását és önismeretét. Elsajátítják a
kommunikáció és a médiaismeret alapjait. Célunk a kommunikációs készségek fejlesztése a
beszédközpontú nyelvtanítás. A nyelvi laboratóriumokban az audiovizuális eszközök mellett
már a legújabb információs-kommunikációs technológiák is elérhetők. A tanulók
megismerhetik az angol és a francia nyelvterületek kultúráját és tanulmányi kiránduláson
vehetnek részt az Egyesült Királyságban, valamint Franciaországban. Jó eséllyel indulhatnak
tanulmányi versenyeken és két középfokú nyelvvizsgát szerezhetnek középiskola végére.
Ebben a humán osztályban a 11. évfolyamtól más jellegű emelt szintű képzést is indítunk, így
biztosítjuk a tanulmányi profilváltás lehetőségét.

Minden osztályban tudásszint szerinti csoportbontásban oktatjuk az idegen nyelveket,
matematikát, informatikát, magyar nyelvtant. A humán érdeklődésű osztályban
csoportbontásban oktatjuk a történelmet, valamint a magyar irodalmat.
Az egyes tagozatra felvett diákok szintfelmérő tesztet írnak angol nyelvből, s az eredmények
alapján kerülnek kezdő/középhaladó vagy haladó csoportba.
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Tanulóinkat közép- és emelt szintű érettségire, nemzetközi nyelvvizsgákra készítjük fel /BME,
Euroexam, TELC stb/. A külföldi partneriskolákkal való kapcsolataink lehetőséget biztosítanak
diákjainknak, hogy gyakorolják az idegen nyelveket, illetve betekintést nyerjenek más országok
kultúrájába és mindennapjaiba.
Emelt szintű érettségire való felkészítésre minden tantárgyból van lehetőség. A 11. évfolyam
végén informatika, angol nyelv, német nyelv és francia nyelv tantárgyakból előrehozott
érettségi vizsgát tehetnek diákjaink.

Tájékoztatás szülők és tanulók részére

A tájékoztató információk összefoglalását az iskola felvételi követelményeiről és a fontosabb
tudnivalókról iskolánk honlapján tesszük elérhetővé 2020. november 13-ig.
Nyílt nap pótlására bemutatkozó filmet készítünk, melyet szintén a honlapon teszünk
elérhetővé.

A felvételi eljárás rendje
A hozzánk jelentkező tanulóknak részt kell venniük a központi írásbeli felvételin magyar
nyelv és irodalomból, matematikából, valamint egy szóbeli meghallgatáson. Beszámítjuk az
általános iskola 7. osztály év végi és 8. osztály félévi osztályzatait. (a magatartás és a szorgalom
jegyek kivételével)
A Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium tanulói közül azok a tanulók, akiknek
7. év végi és 8. félévi tanulmányi eredménye eléri a 4,5-ös tanulmányi átlagot, mentesülnek a
szóbeli felvételi meghallgatás alól. A szóbeli meghallgatás pontszáma esetükben 25 pont.

1. Központi írásbeli felvételi
A jelentkezők iskolánkban is megírhatják a központi írásbeli felvételit.
Az általános iskolák tanulóinak 2020. december 4-ig kell jelentkezniük közvetlenül a választott
középiskolába, az ehhez szükséges jelentkezési lap az általános iskolákban igényelhető. Az
írásbeli vizsgára külön értesítést nem küldünk.

További időpontok:
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•

A központi írásbeli felvételi időpontja: 2021. január 23. 10.00 (szombat) (2x45 perc)

•

Pótló írásbeli azok számára, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt
venni: 2021. január 28. 14.00

•

Betekintés a központi írásbeli dolgozatokba: 2021. január 28. 8.00−16.00 között

•

Azok a tanulók, akik nálunk írták a központi írásbeli felvételit, a felvételi eredményét
tartalmazó értékelő lapot 2021. február 8-án 8.00−16.00 között vehetik át iskolánkban.

2. Általános felvételi eljárás
A tanulók jelentkezési lapjának továbbítása a középfokú iskolába 2021. február 19-ig. A lapon
az iskola több tagozata is megjelölhető.
A jelentkezési laphoz kérjük csatolni:
a központi írásbeli felvételi értékelő lap fénymásolatát

A szóbeli vizsga tervezett időpontjai: 2021. február 23 - március 10.
A szóbeli vizsgára hozni kell az ellenőrző könyvet, 8. osztályos füzeteket és egy saját részre
megcímzett, felbélyegzett válaszborítékot.
Kérjük, hogy előre jelezzék, ha a tanuló nem tud részt venni a szóbeli felvételin! Ez esetben
biztosítani tudjuk a pótló szóbeli felvételi elbeszélgetés lehetőségét.
Pótló szóbeli felvételi: 2021. március 11-12. 13.00-17.00
A pontos vizsgabeosztást az iskola honlapján és a portán tesszük közzé.
A tanuló felvételéről a felvételi eljárás során a hozott és a szerzett pontok alapján az iskola
igazgatója dönt a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 13. cikkelye értelmében.

A jelentkezőket a hozott és a felvételi eljárás során szerzett pontszámok alapján rangsoroljuk.
A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben
kell igényelni az írásbeliztető intézményben. A kérelmet, valamint a szakértői és rehabilitációs
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bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét az írásbeli vizsgára történő
jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához.
Hozott pontok számítása: a 7. osztály tanév végi és a 8. osztály félévi összes osztályzata a
magatartás és szorgalom jegyek kivételével
Szerzett pontok számítása: a magyar és a matematika központi írásbeli, valamint a szóbeli
meghallgatás eredménye alapján
A szóbeli meghallgatás szabályai:
A szóbeli meghallgatáson az általános műveltség mérése mellett a szaktárgyi ismeretekről
adnak számot a jelentkezők.
•

A reál tagozatra (0001-es tagozat) jelentkező tanulóknak biológia tantárgyból kell
szóbeli meghallgatáson részt venniük

•

A humán tagozatra (0003-as, 0004-es tagozat) jelentkezőknek magyar nyelv és
irodalomból kell szóbeli meghallgatáson részt venniük

•

A nyelvi előkészítő angol nyelvi osztályba (0002-es tagozat) jelentkezőknek angol
nyelvből (ha angolul tanultak), német nyelvből (ha németül tanultak) tantárgyból kell
szóbeli meghallgatáson részt venniük.

Pontszámítás:
1. központi írásbeli eredménye:
magyar (50 pont)
matematika (50 pont)
Felvételi pontszámítás:
0002, 0003, 0004-es tagozat
1. elért írásbeli pontszám/2 (a központi írásbeli eredménye/2)
elérhető: 50 pont
2. általános iskolai eredmények: 7. év végi és 8. félévi érdemjegyek beszámítása
elérhető: 25 pont
3. szóbeli meghallgatás eredménye
elérhető: 25 pont
Maximálisan elérhető: 100 pont
0001-es tagozat
1. elért matematika írásbeli pontszám * 1,5 elért magyar írásbeli pontszám * 0,5 az
így számított súlyozott írásbeli eredmény/2 elérhető: 50 pont
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2. általános iskolai eredmények: 7. év végi és 8. félévei érdemjegyek beszámítása
elérhető: 25 pont
3. szóbeli meghallgatás eredménye
elérhető: 25 pont
Maximálisan elérhető: 100 pont

2021. március 16-án iskolánk nyilvánosságra hozza a jelentkezők ideiglenes felvételi
jegyzékét, mely az iskola által felvehetőnek ítélt tanulók tanulói azonosítóját, illetve a megjelölt
jelszót tartalmazza.
Az ideiglenes felvételi jegyzék honlapunkon és az iskola portáján lesz megtekinthető.
A tanulóknak egy alkalommal lehetőségük van továbbtanulási szándékuk módosítására, ehhez
ún. Módosító tanulói adatlapot kell kitölteniük az általános iskolában.
Időpont: 2021. március 19−20.
A tanulmányi területek sorrendjének módosítását és az új tanulmányi terület felvételét
iskolánknak engedélyeznie kell, valamint az eljáráshoz Koudela Judit intézményvezetőhelyettes aláírása szükséges.
A Felvételi Központ 2021. április 23-ig elküldi a középiskoláknak a végleges felvételi
jegyzéket. A hozzánk felvételt nyert tanulók nevét megtalálják honlapunkon és az iskola
portáján kifüggesztve.
A felvételről vagy az elutasításról – a rendeletben előírtaknak megfelelően – értesítést küldünk
a tanulóknak és az általános iskoláknak 2021. április 30-ig. A felvett tanulók beiratkozása:
2021. június 23. 8.00-12.00 Koudela Judit intézményvezető-helyettes fogadó órája:
2020. november 16. és 2021. március 19. között csütörtökönként 15.00−16.30-ig előzetes
bejelentkezéssel
A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait meghatározó
jogszabályok:
•
•
•

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet
12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet. 2. sz. melléklete
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