INFORMÁCIÓK A FELVÉTELI
ELJÁRÁS RENDJÉRŐL,
FONTOS IDŐPONTJAIRÓL
A
felvételi
eljárással
kapcsolatos
legfontosabb tudnivalók a 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendeletben, valamint a www.oktatas.hu
honlapon olvashatók.
A 2017/18-as tanévben nyolc évfolyamos
gimnáziumunkban két általános tanterv szerinti
osztály indul. Diákjaink a 0001-es tagozatkódú
osztályban első idegen nyelvként angolt, a
0002-es tagozatkódú osztályban első idegen
nyelvként németet tanulnak. Javasoljuk, hogy
mindkét tagozatra jelentkezzenek.
A felvételivel kapcsolatos első igazgatói
tájékoztatót 2016. november 14-én 18 órakor a
gimnázium épületében tartjuk.
2016. november 30-án 9 órától ismételten
tájékoztatót és bemutató órákkal egybekötött
nyílt napot szervezünk.
A felvétel a jelentkezők magas száma miatt a
központi, kompetencia-alapú írásbeli vizsga
(anyanyelv és matematika), a szóbeli
meghallgatás és a korábbi tanulmányi
eredmények alapján történik.
A írásbeli vizsgára az Oktatási Hivatal vagy
a gimnázium honlapjáról letölthető „Tanulói
jelentkezési
lap”
benyújtásával
lehet
jelentkezni. A kitöltött nyomtatványt a
titkárságon 2016. december 9-éig lehet leadni.
Kérjük a szülőket, ha sajátos nevelési igényű
gyermekük miatt a vizsga szervezését érintően

speciális igényük van, ezt a szükséges szakértői
véleményekkel együtt a jelentkezéshez csatoltan
az iskola igazgatójának írásban jelezzék. A
kérelmeket az igazgató a köznevelési törvény
51.§-ában előírtak alapján bírálja el.
Az írásbeli vizsga időpontjáról külön
értesítést nem küldünk.
Az írásbeli felvételi vizsga a gimnázium
épületében 2017. január 21-én 10 órakor
kezdődik. (A január 26-án 14 órakor kezdődő
pótló írásbeli vizsgán csak azok vehetnek részt,
akik előzőleg nekik fel nem róható ok – pl.
orvos által igazolt betegség – miatt nem tudtak
megjelenni.) A vizsga 2x45 perces központilag
összeállított feladatsorból áll. A feladatlapokat
(a rajzok kivételével) kék vagy fekete tollal kell
kitölteni.
Az írásbeli vizsga eredményét 2017.
január 30-án az iskolában lehet megtekinteni,
az eredményről szóló hivatalos igazolást is
ekkor adjuk át. A dolgozatok javításával
kapcsolatos észrevételeket is ezen a napon, de
legkésőbb másnap, január 31-én 16 óráig lehet
az iskolába benyújtani.
Fontos, hogy a felvételi eljárás során 2017.
február 15-éig a szülőknek kell a győri
Felvételi Központba a „Tanulói adatlap”
nyomtatványt
megküldeniük,
emellett
iskolánkba egy újabb „Jelentkezési lapot” is be
kell adniuk.
A szóbeli meghallgatásra 2017. március 3án és 4-én kerül sor (a pótló vizsga időpontja
március 8.). A pontos beosztásról külön
értesítést küldünk. A felvételi során igyekszünk

oldott légkört kialakítani. A felvételi
beszélgetésen elsősorban nem tárgyi tudást,
hanem olyan készségeket, képességeket
mérünk, amelyek később az eredményes
tanuláshoz
nélkülözhetetlenek
lesznek
(például:
hangos,
értő
olvasás,
figyelemkoncentráció, logikus gondolkodás).
A gimnáziumba való felvételről a
gimnázium igazgatója dönt. A felvételi
rangsor kialakításakor az írásbeli vizsgán 100
pontot (70 %), a szóbeli meghallgatáson 35
pontot (25 %), a korábbi tanulmányi
eredményekért 7 pontot (5 %) lehet kapni.
A tanulói rangsor megállapításakor
pontegyenlőség esetén – a rendeletben
meghatározottakon kívül - előnyt élveznek
azok a tanulók, akiknek a testvére a Kempelen
Farkas Gimnáziumba jár vagy járt, és azok,
akik az írásbeli feladatsorokban rendezettebb
külalakkal, jobb helyesírással dolgoztak.
Az ideiglenes eredményeket 2017.
március 10-én a gimnázium épületében
tesszük közzé.
A fentiek ismeretében a gimnáziumba való
felvételről végleges eredmény 2017. április
19-ére
várható.
A
felvételi
eljárás
eredményéről minden jelentkezőnek írásbeli
értesítést küldünk a „Jelentkezési lapon”
megjelölt címére.
A jelentkezés elutasítása esetén a szülők a
köznevelési törvény alapján jogorvoslattal
élhetnek (Nkt. 37.§ (3)).

AZÉRT JÓ A KEMPELEN, MERT…
„Azért jó a Kempelen, mert csak úgy repül az idő.”
Okolitsny-Soós Mirtill, 5.a
„A Kempelen azért jó, mert érdekes módon
tanítanak meg érdekes dolgokra. A tantermek
hívogatóak a kedves tanárokkal, és az iskola
felépítésének köszönhetően gyorsan oda lehet találni
bármelyikükbe. Az osztályfőnökünk kedves, és nem
unalmas semmi!”
Földváry Benedek, 5.a
„Azért jó a Kempelen, mert jók a tanárok, mert jók a
programok, mert olyan szakkörök vannak, amiknek
nem lehet ellenállni, és mert a közösség is jó.”
Berczik Dorottya, 5.b

RÓLUNK…
Tanulóink 10 éves koruktól kezdve 18 éves
korukig egy intézményen belül, a nyolc
osztályos szerkezetnek megfelelő helyi tanterv
alapján készülnek fel az érettségire és a felvételi
vizsgákra. Pedagógiai programunk összhangban
áll a kerettantervben megfogalmazottakkal.
Az elmúlt huszonöt év fejlesztő munkájának
eredményeit igazolják vissza a diákoknak a
kétszintű érettségi
rendszerben nyújtott
teljesítményei is: az országos átlagot meghaladó
mértékben vállalják az emelt szintű érettségin
való megmérettetést, felvételi eredményeink
továbbra is stabilan meghaladják a 90%-ot.
(Pedagógiai programunkból)

„Játékosak az órák, a tanárok nem csak
magyaráznak, hanem a tananyagot meg is beszéljük,
esetleg el is játsszuk. Sok délutáni foglalkozás van,
mindenki megtalálhatja azt, ami neki tetszik.”
Svoboda Anna, 5.a
„Azért jó a Kempelen, mert jók a tanárok, kedvesek
a diákok, sokat lehet tanulni, sok sport van (pl.
Streetball, foci, tenisz, kézilabda).”
Hegedüs Ádám Levente, 5.b
„Azért jó a Kempelen, mert itt a nagyok kedvesek a
kisebbekkel, a tanárok izgalmas órákat tartanak. A
tanítási órák után sokféle szakkörre lehet járni. A
leckék megoldásához lehet használni mobiltelefont,
például ha utánanézek valaminek. Ehhez
használhatjuk az iskola free Wi-Fi-jét. Tanulás után
kimehetünk a zsibongóba csocsózni, biliárdozni,
társasozni vagy olvasni.”
Balogh Ármin, 5.a

„Ez egy igazi erős és jó közösség. Itt nem kell azért
aggódnunk, hogy valamit nem értünk, mert úgy
magyarázzák el a tanulni valót, hogy tudjuk, hogy
mi a lényege. Ha mégsem, mindig szívesen
elmondják másképp is. A tanuláson kívül más
programokat is rendeznek a tanárok. Például nemrég
volt „a szülő, diák, tanár találkozó”, amin nagyon jól
szórakoztunk, bográcsoztunk.”
Bende Barnabás, 5.a
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