Köszöntő
A jogelőd Ráday Pál Gimnázium 1962-ben alakult. A több mint fél évszázados múltra visszatekintő
intézmény a PIOK (Péceli Integrált Oktatási Központ Általános Iskola és Gimnázium) intézményegységeként
idén kezdte nyolcadik tanévét. A gimnáziumi intézményegység hű marad azokhoz az elvekhez, értékekhez,
amelyeket a pedagógiai programjában is megfogalmazott: „Tanintézetünk, a PIOK Általános Iskola és
Gimnázium gimnáziumi intézményegysége gyerekcentrikus, az érettségire, a továbbtanulásra és munkába
állásra is felkészítő középiskola, amely kölcsönös bizalmon alapuló, családias légkörű közösséget alkot.” Ezt
a hagyományt szeretnénk a következő tanévben is folytatni, ehhez várjuk a leendő kilencedikeseket.
A beiskolázásról
Az iskola OM azonosítója: 032378.
A 2019/2020-as tanévben 2 osztályt iskolázunk be az alábbiak szerint:
A osztály
- 0001-es kódú: 4 évfolyamos, kerettantervre épülő, emelt óraszámú (5 óra/hét) angol nyelv, a
felvehető létszám 30 fő
B osztály
- 0002-es kódú: 4 évfolyamos, kerettantervre épülő, emelt óraszámú (5 óra/hét) német nyelv, a
felvehető létszám 15 fő
- 0003-as kódú: 4 évfolyamos, kerettantervre épülő, emelt óraszámú (3 óra/hét) informatika, az első
idegen nyelv az angol (4 óra/hét), a felvehető létszám 15 fő
A második idegen nyelv az angol vagy német valamelyike (3 óra/hét).
Sikeres angol vagy német nyelvi középszintű érettségi vizsga esetén (11. évfolyam) harmadik idegen nyelv
választható: a francia, az orosz vagy a spanyol nyelv.
Az idegen nyelveket, a matematikát és az informatikát csoportbontásban tanítjuk.
Iskolai élet
Fiataljaink többféle rendezvényen vesznek részt a tanév során: színház-, kiállítás-, állatkert-, mozilátogatás és
osztálykirándulás. Minden évben megszervezzük a múzeumi napot, ekkor minden diák az általa választott
múzeumot látogatja meg tanárai kíséretével.
Az iskolában működő diákönkormányzat színes programokat szervez, mint például a rigóavató, vagy a sulibulik.
Már hagyományosnak tekinthető a művészeti est, ahol diákjaink megmutathatják tehetségüket rajzban, zenében,
színészkedésben vagy a fotózás területén.
Számtalan sportrendezvény és bajnokság színesíti az iskola életét: asztalitenisz-bajnokság, röplabdabajnokság,
szkanderbajnokság. Különlegesség, hogy iskolánkban megismerkedhetnek a gyerekek a floorball nevű játékkal.
Tanulmányok
Az órai foglalkozásokon túl érettségi előkészítők is segítik a diákokat a pályaválasztásban. Emelt szinten a
magyar, történelem, matematika, angol, német; középszinten az informatika, biológia, földrajz tantárgyak
szerepelnek kínálatunkban.
Tanulásmódszertani ismereteinket a tanórákba beépítve igyekszünk átadni diákjainknak.
A végzősöknek korszerű pénzügyi ismereteket is oktatunk.
Fontosnak tartjuk, hogy fiataljaink a tanulás mellett sportoljanak is, ezért minden támogatást megadunk a
versenyszerűen sportolóknak. Türelemmel segítjük a tanulási nehézségekkel küzdőket.
A nyelvtanulást kihívásnak, de egyben szórakozásnak is tekintjük. Szakmailag felkészült nyelvtanáraink jó
hangulatú kis csoportokban oktatnak és segítenek a kitűzött célok elérésében.
Iskolánk fontosnak tartja a reáltárgyak oktatását is: korunk kihívásainak megfelelően kiemelten kezeljük az
informatikai képzést, valamint különböző pluszprogramokkal segítjük a többi tárgy ismereteinek
elsajátítását (csillagászati megfigyelések, madárgyűrűzés, kirándulások).
Nyílt nap
A diákoknak és szüleiknek lehetőségük van megtekinteni az iskolában folyó pedagógiai munkát. A nyílt nap
keretében bemutató órákat szervezünk. A nyílt napok időpontjai: 2018. november 12. és 16. A nyílt napok
általános tájékoztatóval reggel nyolc órakor kezdődnek a könyvtárban. Ezeken a napokon szeretettel várjuk
leendő diákjainkat és szüleiket.

A felvételről
Iskolánk a felvételről a tanulmányi eredmények (hozott pont: 100) és a központi felvételi vizsgán (szerzett
pont: 100) elért eredmény alapján dönt. A felvételi eljárásban elérhető összpontszám 200 pont. A
felvételizők rangsorát tagozatonként állapítjuk meg. A felvételről vagy az elutasításról szóló értesítés
időpontja: 2019. április 30.
A hozott pontokat magyar nyelvből, irodalomból, történelemből, matematikából és az idegen nyelvből elért 5.
6. és a 7. év végi, valamint a 8. első félévi eredmények alapján számoljuk.
A felvételi eljárás legfontosabb időpontjai
A tanulók jelentkezése a központi felvételi vizsgára: 2018. december 7.
Központi írásbeli felvételi vizsga: 2019. január 19. 10.00 óra (a jelentkezés után erre a vizsgára külön behívót
nem küldünk)
Pótló felvételi vizsga: 2019. január 24. 14.00 óra (betegség vagy egyéb alapos ok miatti akadályoztatás esetén)
A tanulók értesítése az írásbeli eredményéről: 2019. február 7. (az értékelőlap iskolánkban történő átadása)
Jelentkezési lapok beadása: 2019. február 18-ig (általános iskolában).
Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala: 2019. március 18. (megtekinthető lesz az iskola
honlapján).
A végleges felvételről vagy elutasításról szóló értesítés: 2019. április 30-ig (az elutasító döntéssel szemben a
szülők jogorvoslati kérelemmel fordulhatnak az iskola fenntartójához)
Rendkívüli felvételi eljárás: 2019. május 6 - augusztus 31.
A felvételt nyert tanulóknak és szüleiknek a tanév indításával kapcsolatos szülői értekezlet 2019 májusában
lesz.
A jogorvoslati eljárások befejezése a fenntartónál: 2019. június 1.
Beiratkozás időpontja: 2019. június 21.
Speciális felvételi szabályok
Az SNI-s, valamint a tanulási nehézségekkel küzdő tanulónak a központi felvételi vizsgára vonatkozó speciális
elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelni -a központi írásbeli vizsga előtt - a
vizsgaszervező iskolában. A kérelmet és a szakértői véleményt a központi írásbeli vizsgára történő
jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani a vizsgát szervező iskolához. A kérelemről az
igazgató a szakértői vélemény alapján döntést hoz arról, hogy milyen kedvezményt (időhosszabbítás, az
iskolai tanulmányok során a tanuló által használt, megszokott segédeszköz használata, a vizsga meghatározott
részeinek értékelése alóli felmentés) biztosít a tanulónak az írásbeli vizsga során. A vizsgaszervező iskola a
döntést határozatba foglalva – a központi írásbeli vizsga előtt- eljuttatja a szülőhöz és a tanulóhoz.
Az általános iskolai tanulmányok alatt tantárgyi mentességben részesülő tanulónak (matematika vagy idegen
nyelv) a hozott pontszám számításánál egy négy éven keresztül tanult közismereti tantárgyat kell választania a
matematika vagy idegen nyelv helyett.
A matematika tantárgy követelményrendszerének értékelése alól felmentett tanuló szerzett pontszáma a
központi írásbeli vizsgán a magyar nyelvi feladatlap értékelésekor kapott pontszámának megduplázásával kerül
megállapításra.
Felvételi előkészítő
2018. november 8-tól 10 alkalomból álló ingyenes felkészítő tanfolyamot indítunk minden csütörtökön 15.00-től
16.30-ig.
További részletes információk az alábbi linken érhetők el:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/2018_2019beiskolazas
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