
nem csak kockáknak

A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL

Jelentkezési lapok januártól érhetõek el a gimnázium
titkárságán vagy letölthetõk a http://szilady.net oldalról

A négy évfolyamos képzésre jelentkezõk a felvételi pontjaikat a 
zárójelben felsorolt tantárgyak 7. évfolyamon év végén, és a 8.

évfolyamon félévkor szerzett osztályzatainak összegzésével kapják
az alábbiakban részletezett súlyozással (magyar nyelv, magyar
irodalom, idegen nyelv, történelem,  matematika, fizika, kémia,

A Nemzeti Köznevelési törvény 31§ 2. bekezdésének a) szakasza lehetõvé teszi,
hogy felvételi elbeszélgetés keretein belül meggyõzõdjünk a diákok

vallási elkötelezettségérõl.

biológia, földrajz, technika vagy számítástechnika):

a) a humán
tagozatos csoportba 

jelentkezõknél
a magyar nyelv és
a magyar irodalom

jegyeket kétszeresen
kell számítani

b) a matematika
tagozatos csoportba 

jelentkezõknél
a matematika

jegyeket kétszeresen
kell számítani

c) a biológia-kémia
tagozatos csoportba 

jelentkezõknél
a biológia és kémia

jegyeket kétszeresen
kell számítani

tudomány és játék

A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL

A felvételi pontokat az eddigi  tanulmányi eredményük alapján
kapják a jelentkezõk a következõk szerint:

A nyolc évfolyamos képzésre jelentkezõk pontszámait a 3. évfolya-
mon év végén és a 4. évfolyamon félévkor szerzett  osztályzatokra

átváltott  tantárgyi teljesítményeinek összege adja a zárójelben fel-
sorolt tantárgyakból (magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, 
idegen nyelv, technika, rajz, ének-zene, testnevelés, környezet-
ismeret vagy természetismeret; kétszeresen számítva a magyar

Kellõ számú jelentkezés esetén az angol nyelven kívül
a német nyelv tanulására is lehetõség nyílik.

Az ötödik évfolyamon válaszható nyelvek az angol vagy a német.
A kilencedik évfolyamtól hat nyelvbõl választhatnak kettõt a diákok: 
angolt vagy németet nagy nyelvként, olaszt, oroszt, franciát, latint,

NYELVOKTATÁS

irodalom és a matematika eredményeket)

németet és angolt kis nyelvként.
A nyelvtanulást nyelvi lektorok segítik.

Biológia tagozatos csoport [Kód: 0041]
Ezen a tagozaton tanuló diákok négy éven keresztül emelt szintû

biológia és kémia oktatásban vesznek részt.

Humán tagozatos csoport [Kód: 0043]
A humán tagozaton tanulók 9-12. évfolyamokon emelt óra-
számban tanulják a magyar nyelv és irodalom tantárgyat. 

mellé 11. évfolyamtól egy fakultációs tárgyat választhatnak.

NÉGY ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSEINK

csak nyerhetsz

Matematika tagozatos csoport [Kód: 0042]
Ebben a képzésben tanuló diákok az emelt szintû matematika

oktatás mellé 11-dik évfolyamtól egy fakultációs tárgyat
választhatnak.

Leendõ orvosoknak gyógyszerészeknek, biológusoknak, környezetmérnököknek,
vegyészeknek, gyógytornászoknak, védõnõknek, szülésznõknek, diplomás

ápolóknak, mentõtiszteknek, laboránsoknak ajánljuk.

Azoknak ajánljuk, akik mérnöki vagy gazdasági pályán szeretnének továbbtanulni.

Jó alapot ad ez a tagozat azoknak, akik bölcsészek, jogászok,
kommunikációs szakemberek, könyvtárosok, újságírók szeretnének lenni.

kockázat nélkül

A nyolcévfolyamos gimnázium 1867/68-as tanévtõl kezdõdõen
mûködött iskolánkban, majd az öregdiákok javaslata alapján

2001-ben indítottuk újra a képzést.
Az erõs és tartós osztályközösségek, az életre szóló barátságok
születésén túl azt várjuk, hogy a kiemelkedõ képességû diákok

kihasználják a gimnázium által kínált kiváló  lehetõségeket.
Döntésünk helyességét igazolja, hogy az ebben a képzésben

részesült osztályaink felvételi eredménye rendszeresen
90% feletti.

Az oktatás magas osztálylétszámok esetén
bontott csoportban történik több tantárgyból is.

Iskolánkba SNI és BTMN közoktatási státuszú diákok is jelentkezhetnek.
Fejlesztésük a Református EGYMI közremûködésével történik az iskolán belül.

Az Európai Unió és Magyarország Kormánya 300,26 millió forintos támogatásával,
az "A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének meg-
újítása a közoktatásban" program (Öveges Program) keretében két új, korszerûen
felszerelt laboratóriumot és a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket alakí-
tottak ki a Szilády Áron Református Gimnáziumban. A laboratóriumokat 2015. ja-
nuártól a város és vonzáskörzete általános iskolái számára is elérhetõvé teszik, és
benne a gimnáziumi tanárok vezetésével az aktuális tananyaghoz kapcsolódó
érdekes és tanulságos kísérleteket végezhetnek az ide látogató tanulók.

NYOLC ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS [Kód: 0081]

FÖLDI JÁNOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI LABORATÓRIUM

a legjobb dobás

március 5-6.

március 18-ig

március 21-22.

április 30.

június 4. és 5.

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

17:00

A nyolc évfolyamos képzésre
jelentkezõk felvételi elbeszélgetése
Az ideiglenes felvételi jegyzék
nyilvánosságra hozása
A tanulói adatlapok módosításának 
lehetõsége az általános iskolákban
Kiértesítés a felvételi eredményrõl

Leendõ diákok szüleinek szülõi
értekezlete - a Díszteremben

2018.

2019.

november 24 . . . Nyílt gimnáziumi nap

  7:30

  8:00
12:00

Regisztráció

Szaktanárok óráinak megtekintése
- a tantermekben

(Ha ki akarod próbálni a mászófalat,
hozz magaddal váltócipõt!)

február 18-ig . . . Jelentkezési lapok beérkezése a gimnáziumhoz

a kocka el van vetve

e-mail: szilady@szilady.net
judit.varga@szilady.net

anita.gavlikne@szilady.net
ferenc.szabo@szilady.net
robert.rapavi@szilady.net

Kollégiummal kapcsolatos
tájékoztatás: 

ferenc.toth@szilady.net

Kiskunhalasi

6400 KISKUNHALAS,
KOSSUTH U. 14.

telefon: 06-77/421-215
honlap: http://szilady.net
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