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Arany János
Tehetséggondozó
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öt évfolyamos képzés
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Kollégiumi elhelyezés biztosított: igen
Felvételi vizsga: van
A felvételi vizsga időpontja:
Jelentkezés az írásbeli felvételi vizsgára:2016. december 9.
A központi írásbeli felvételi időpontja:
4. osztályosok részére:
2017. január 21. 10.00 óra
8. osztályosok részére:
2017. január 21. 10.00 óra
A szóbeli elbeszélgetés (01, 02, 03, 04 egyéni beosztás szerint):
2017. február 20. - március 9.
A felvétel feltétele:
A tanulók felvételi rangsorában a megfelelő helyezés elérése.
A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a
rangsor elkészítésénél előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének településén található. Ha
ezek a feltételek is megegyeznek, akkor a szülők jelenlétében sorsolás útján
állapítjuk meg a rangsorban elfoglalt sorrendet.
A felvételi vizsga követelményei:
 Nyolc évfolyamos képzés:
Az írásbeli vizsgán (2×45 perc) olyan központi feladatlapokat kell
megoldaniuk a tanulóknak, amelyek nyílt és zárt végű feladatokat is
tartalmaznak. Elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a gimnáziumban való eredményes továbbtanuláshoz
szükségesek. A feladatlap a szövegértést, írásbeli kifejezőkészséget,

problémamegoldó képességet, logikus gondolkodást vizsgáló feladatokat tartalmaz. A megoldáshoz elsősorban tartós figyelem és
koncentrációs képesség, jó emlékezet, lényeglátás, absztrakciós képesség, ötletgazdagság és türelem szükséges.
A szóbeli felvételi célja: képet szeretnénk kapni a jelentkező kisdiák
kommunikációs és olvasási készségéről, szövegértéséről.
A szóbeli időtartama: kb. 10-15 perc.
A szóbeliztetők: az igazgatóság egyik tagja, a várható osztályfőnök,
egy-egy magyar- és matematikatanár, akiknek gyakorlatuk van a kisgimnazisták tanításában.
A szóbeli felvételi tartalma:
- beszélgetés a kisdiákkal sajátmagáról, érdeklődési köréről, családjáról, elfoglaltságairól, az iskolaválasztás okáról;
- egy rövid mese hangos felolvasása felkészülés nélkül – előre kirakott
szövegek közül húznak a gyerekek;
- a meséhez kapcsolódóan a tartalom elmondása, a szövegbeli összefüggések felismerése, a szereplők tulajdonságainak felsorolása, a
szereplők közti viszonyok felismerése, a mese befejezése (előfordul,
hogy nem olvastatjuk végig a szöveget), a tanulság megfogalmazása
(ha lehet, közmondással is), a mesében előforduló kifejezések
értelmezése és rokon értelmű szavak felsorolása, hasonló történet
felidézése.
Természetesen mindezt nem kérjük minden jelentkezőtől, hanem a
szövegből és a helyzetből adódóan teszünk fel kérdéseket.
 Emelt szintű matematika osztály:
A jelentkezők 45-45 perces központilag összeállított írásbeli dolgozatot írnak matematikából, valamint magyar nyelv és irodalomból.
A szóbeli elbeszélgetésen csak a tanulmányi versenyeredményt igazoló dokumentumot kell bemutatni.
 Emelt szintű nyelvi osztály:
A jelentkezők 45-45 perces központilag összeállított írásbeli dolgozatot írnak matematikából, valamint magyar nyelv és irodalomból.
A szóbeli elbeszélgetés részei:

a) Szövegértés: A tanuló elolvas egy rövid magyar nyelvű szöveget,
majd összefoglalja tartalmát, és válaszol a szöveggel kapcsolatos
kérdésekre.
b) Képleírás: A tanuló önállóan beszél egy képről, miközben elmondja véleményét, érzéseit és asszociációit az ábrázolt témáról.
c) Kiejtési készség felmérése: A tanuló célnyelven elhangzó szavakat, mondatrészleteket ismétel.
Mind a szövegek, mind a képek témái az általános műveltség részét
alkotják, a tanulók életkorának megfelelnek, tehát nem igényelnek
külön szaktárgyi felkészítést.
A szóbeli elbeszélgetésen kell bemutatni a tanulmányi versenyeredményt igazoló dokumentumot.
 Arany János Tehetséggondozó osztály:
A jelentkezők 45-45 perces központilag összeállított írásbeli
dolgozatot írnak matematikából, valamint magyar nyelv és
irodalomból.
A tanulók - egy nem szaktárgyi jellegű - felvételi eljárást megelőző
válogatáson vesznek részt: egy elbeszélgetést követően fogalmazást
írnak, és képességeket vizsgáló feladatlapokat töltenek ki.
A vizsgázó teljesítményének értékelése:
A felvételi döntés az alábbi pontszámok alapján történik.
 Nyolc évfolyamos képzés:
1./ Hozott pontok: A 4. osztály félévi osztályzata magyar nyelv és irodalomból valamint matematikából
maximum: (2×5) = 10 pont
2./ Írásbeli feladatlap magyar nyelvből (központi) maximum: 50 pont
3./ Írásbeli feladatlap matematikából (központi)
maximum: 50 pont
4./ Szóbeli elbeszélgetés
maximum: 20 pont
Maximálisan elérhető pontszám:
130 pont
 Emelt szintű matematika osztály:
1./ Hozott pontok: A 7. osztály év végi és 8. osztály félévi osztályzata
magyar nyelv és irodalomból (kettő átlaga), matematikából, egy
idegen nyelvből, valamint a történelem, fizika, biológia ill. kémia
tantárgyakból a tanuló által választott tantárgyból
maximum: (8×5)  40 pont
2./ Írásbeli feladatlap magyar nyelvből (központi) maximum: 25 pont

3./ Írásbeli feladatlap matematikából (központi)
maximum: 50 pont
4./ Szóbeli elbeszélgetés (a versenyeredményeket
igazoló dokumentum bemutatása)
maximum: 10 pont
Maximálisan elérhető pontszám:
125 pont
 Emelt szintű nyelvi osztály:
1./ Hozott pontok: A 7. osztály év végi és 8. osztály félévi osztályzata
magyar nyelvből és irodalomból (a kettő átlaga), matematikából, egy
idegen nyelvből és történelemből
maximum: (8×5)  40 pont
2./ Írásbeli feladatlap magyar nyelvből (központi) maximum: 50 pont
3./ Írásbeli feladatlap matematikából (központi)
maximum: 25 pont
4./ Szóbeli elbeszélgetés és a versenyeredményeket
igazoló dokumentum bemutatása
maximum: 25+10 = 35 pont
Maximálisan elérhető pontszám:
150 pont
 Arany János Tehetséggondozó osztály:
1./ Hozott pontok: A 7. osztály év végi és 8. osztály félévi osztályzatának
átlaga magyar nyelvből és irodalomból (a kettő átlaga),
történelemből, matematikából, egy idegen nyelvből, valamint egy
szabadon választott reál tantárgyból. (A 7. osztály év végi és 8.
osztály félévi osztályzat átlaga tantárgyanként)
maximum: (5×5)25 pont
2./ Írásbeli feladatlap magyar nyelvből (központi)
maximum: 25 pont
3./ Írásbeli feladatlap matematikából (központi)
maximum: 25 pont
4./ Pszichológiai teszt
maximum: 25 pont
Maximálisan elérhető pontszám:
100 pont
A rangsorolásnál a hátrányos helyzetű tanulók az összes pontszámuk
1,1-szeres értékével szerepelnek.

Pályaválasztási nap ideje:
4. osztályosok számára:
8. osztályosok számára:

2016. november 17.
2016. november 10-11.

1700 óra
1500 óra

A gimnázium a sajátos nevelési igényű tanulók közül a következő
típusúakat fogadja:
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd
További információk:
Amennyiben a nyolc évfolyamos képzésnél az idegen nyelv
választása nem egyenletes (kb. fele-fele), akkor a beosztásról
szintfelmérő dolgozat alapján döntünk.
A nyelvi előkészítő osztályok első évfolyamán a tanulók kiemelt nyelvi
és informatikai képzést kapnak.
A már tanult nyelvet 8, a kezdő nyelvet 10, az informatikát 3 órában
tanulják. A többi tárgyból a már tanult ismeretanyag mélyítése történik.
Azok a tanulók, akik a 7. ill. 8. évfolyamon a tanév rendjében felsorolt
országos tanulmányi versenyek 1-20. helyén, vagy azok megyei
fordulójának az 1-10. helyén végeztek, valamint a 8. évfolyamosok számára
szervezett matematika szakkör legjobbjai, versenyenként 5, de összesen
maximum 10 pontot kapnak, amennyiben az eredményt igazoló hivatalos
dokumentumot a szóbeli elbeszélgetésen bemutatják. Csapatversenyeken
elért eredményért a fenti pontszám fele kapható.
Arany János Tehetséggondozó Program
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2016/2017. tanév rendjéről
szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet alapján pályázatot hirdet helyi
(települési és megyei) önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatok
számára a településükön − elsősorban kistelepülésen, tanyán vagy nagyobb
település külterületén, leromlott lakóterületein − lakóhellyel, ennek
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, tehetséges, nyolcadik
évfolyamos tanulóinak az Arany János Tehetséggondozó Programban való
részvételre.
A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges
diákok továbbtanulását.
A Tehetséggondozó Programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki
a) tanulói jogviszonyban áll, és a középiskola kilencedik évfolyamára
jelentkezik abban a tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül, és
b) az e pontban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel:

ba) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (Gyvt.) hátrányos helyzetű1 vagy
bb) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül vagy
bc) a Gyvt. 53. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó
ellátási formájában részesülő átmeneti nevelésbe vett, vagy a programba
történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe
vett vagy
bd) a gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 40. §-a szerinti – az általános iskola
és a szülő kezdeményezésére elkészített – javaslata alapján rászorult. A
gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak alapján kell
döntenie, hogy kellett-e a Tehetséggondozó Programba történő jelentkezést
megelőző három éven belül a Gyvt. 39. §-a alapján az érintett tanuló
érdekében intézkednie.
A programba bevont intézmények a hátrányos helyzetű tanulókat azonos
felvételi pontszám esetén kötelesek előnyben részesíteni a felvétel során.
1

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi
körülmények közül egy fennáll:
a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a
gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő
szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján –
megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a
gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról
megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
igénylésekor a szociális törvény (1993. évi III. tv.) 33. §-a szerinti aktív
korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig
álláskeresőként nyilvántartott személy,
c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha
megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált
városfejlesztési
stratégiában
szegregátumnak
nyilvánított
lakókörnyezetben
vagy
félkomfortos,
komfort
nélküli
vagy
szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol
korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges
feltételek.

Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetőség nyílik
arra, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek olyan középiskolákban,
kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki a
tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes
felkészítést.
Az önkormányzatok által benyújtott pályázatokat a programhoz tartozó
középiskolák bírálják el. A tanulók
- a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott időpontban
(2017. január 20-án, illetve pótló válogatási eljárás során 2017.
január 27-én) − egy nem szaktárgyi jellegű − felvételi eljárást
megelőző válogatáson vesznek részt: egy elbeszélgetést követően
fogalmazást írnak, és képességeket vizsgáló feladatlapokat
töltenek ki.
- A tanulóknak e mellett részt kell venniük a kilencedik évfolyamra
felvételiző tanulók számára szervezett központi írásbeli felvételi
vizsgán abban az intézményben, amely intézménybe az Arany
János Tehetséggondozó Program keretében a felvételüket kérik. A
központi írásbeli felvételi vizsga egy magyar nyelvi és egy
matematika feladatlap kitöltéséből áll. A vizsgák időpontját a
tanév rendjéről szóló rendelet határozza meg: 2017. január 21. 10
óra (pótló központi írásbeli felvételi vizsga 2017. január 26. 14
óra).
A sikeresen teljesítő tanulók megyéjük Arany János Tehetséggondozó
Programot működtető középiskolájába, illetve kollégiumába nyerhetnek
felvételt, és speciális program alapján készülhetnek fel a felsőfokú
továbbtanulásra. A tanulók egyéves előkészítő évfolyam, az iskola helyi
tantervében foglaltak teljesítése és az érettségi vizsgaszabályzatban előírt
feltételek esetén tehetnek érettségi vizsgát. Az előkészítő évfolyamon a
diákok emelt szintű anyanyelvi és idegen nyelvi oktatásban, matematika- és
informatikaoktatásban, önismereti, személyiség- és képességfejlesztő,
kommunikációs és tanulás-módszertani programokban vesznek részt. A
programban tanuló diákok felkészülhetnek az emelt szintű idegen nyelvi
érettségi vizsgára (C típusú középfokú nyelvvizsgával egyenértékű
nyelvtudást szerezhetnek) elsősorban angol nyelvből, és a nemzetközi
ECDL számítástechnikai vizsgával egyenértékű tudást szerezhetnek
informatikából, mindemellett térítésmentesen szerezhetnek gépjárművezetői jogosítványt.
A program résztvevői valamennyien kollégisták lesznek.

Pályázni a pályázati felhívás hiánytalanul kitöltött űrlapjainak
beküldésével lehet, amelyek a programban már részt vevő
középiskolákban szerezhetők be, vagy letölthetők az Emberi
Erőforrások Minisztériuma honlapjáról (www.kormany.gov.hu / Emberi
Erőforrások Minisztériuma / Köznevelésért Felelős Helyettes
Államtitkárság).
A pályázatnak tartalmaznia kell
a.

a helyi önkormányzat vagy kisebbségi önkormányzat képviselőtestületének − lehetőleg anyagi támogatásról is szóló − határozatát
(1. sz. melléklet),

b.

a nevelőtestület támogató nyilatkozatát (2. sz. melléklet)

c.

a szülő nyilatkozatát arról, hogy elfogadja és támogatja az 5 éves
nevelést, oktatást és a kollégiumi ellátást (3. sz. melléklet),

d.

a tanuló személyi adatlapját (4. sz. melléklet),

e.

az osztályfőnök tanulóról írt jellemzését − 2 példányban,

f.

a tanuló önéletrajzát − 2 példányban,

g.

azt, hogy a programban részt vevő intézmények közül melyekbe
kéri a felvételét (5. sz. melléklet),

h.

a szociális helyzetet igazoló hivatalos dokumentum fénymásolatát
(a jegyző igazolása a hátrányos helyzet megállapításáról vagy a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról
vagy a nevelésbe vételről),

i.

valamint az illetékes gyermekjóléti szolgálat − az általános iskola
és a szülő kezdeményezésére elkészített – javaslatát a tanuló
rászorultságára vonatkozóan abban az esetben, ha a h. pontban
foglalt igazolás kiállításának feltételei nem állnak fenn (6. számú
melléklet).

(Kérjük a tanulót, önéletrajzában mutassa be életkörülményeit, családi
hátterét; eddig elért iskolai, művészeti és sporteredményeit; hobbiját,
érdeklődési körét; a jövőjével kapcsolatos elképzeléseit; valamint írja le,
hogy miért akar az Arany János Tehetséggondozó Programban részt venni.)

A programban részt vevő intézménypárok (középiskolák és
kollégiumok) közül hármat lehet megjelölni, melyek közül a tanulók
elsősorban a lakóhely szerinti megye intézményébe nyerhetnek
felvételt.
A pályázónak külön jelentkezési lap benyújtásával egyénileg kell
jelentkezniük a központi írásbeli vizsgára 2016. december 9-éig. A központi
írásbeli felvételi vizsga jelentkezési lapja 2016. november 15-étől lesz
elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu). A jelentkezési
lapot abba az intézménybe kell benyújtani, amely intézménybe a tanuló az
Arany János Tehetséggondozó Program keretében a felvételét kéri.
A pályázatot legkésőbb 2016. december 13-ig (a postára adást igazoló
bélyegző dátuma) − postai úton − a települési önkormányzat juttatja el
az első helyen kiválasztott középiskola címére!
A határidőn túl érkezett vagy formailag hibás pályázatokat az intézmény
nem értékeli.
A pályázat eredményéről 2017. február 9-éig a középiskola
tájékoztatja a jelentkezőket.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a
programban részt vevő intézmények programfelelőseitől vagy az
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben Spohn Beáta programasszisztenstől,
tel.: +36 30/488-7937, e-mail cím: ajp@ofi.hu
A program leírása letölthető:
Arany János Tehetséggondozó Program kerettanterve
A kollégiumi nevelés alapprogramja (59/2013. (VIII. 9.) EMMI rend.) - 4.
melléklet, Arany János Tehetséggondozó Program
A programról bővebb tájékoztatást a fenti honlapon és iskolánkban
kaphatnak az érdeklődők.

