Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma
ALAPADATOK

Címe:7621 Pécs, Széchenyi tér 11.
Az intézmény oktatási azonosítója: 027396
Az intézmény feladatellátási hely azonosítója: 0001
Postacím: 7601 Pécs, Pf. 78.
Tel: 72-516-551; 72- 312-888; 30-6951441
Fax: 72-516-553
E-mail: crnl@crnl.hu
Honlap: www.crnlg.hu
Igazgató: Bodáné Gálosi Márta
Beiskolázási felelős: Meszéna Tamás általános igazgatóhelyettes
Igazgatóhelyettesek: dr. Varga Tamásné Haraszti Krisztina, Papp Tamás
Kollégiumvezető: Borbély-Bartis János
AZ ISKOLAI KÉPZÉS TERÜLETEI:

a) 4 évfolyamos gimnáziumi képzés az általános iskola 8. osztályát végzetteknek,
b) 6 évfolyamos gimnáziumi képzés az általános iskola 6. osztályát végzetteknek.
A FELVÉTEL FELTÉTELEI:

1. A tanuló és szülei elfogadják az iskola nevelési célkitűzéseit és katolikus lelkiségét, és
2. a diák eredményes felvételi vizsgát tegyen.
HATODIK OSZTÁLYOSOKNÁL

 központi írásbeli (matematika, magyar nyelv),
 helyben szervezett szóbeli (olvasás–szövegértés, beszélgetés hitéletről és érdeklődési
körről)
NYOLCADIK OSZTÁLYOSOKNÁL

 központi írásbeli (matematika, magyar nyelv),
 helyben szervezett szóbeli (olvasás–szövegértés, beszélgetés hitéletről és érdeklődési
körről)
 szaktárgyi szóbeli felvételi - emelt óraszámú képzésre való jelentkezés esetén (angol,
német nyelv vagy biológia – kémia emelt képzés esetén)
A központi írásbeli felvételire a 2019/2020-as tanévben a tanulók 2019.12.06-ig jelentkezhetnek iskolánkban (ha itt szeretnék megírni az írásbelit).
Az írásbeli felvételire a jelentkezési lapot letölthetik az Oktatási Hivatal honlapjáról:
www.oktatas.hu Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás
A központi írásbeli felvételi időpontja: 2020. január 18, szombat 10:00 – 12:00
A kijavított felvételi dolgozatok megtekintése és az értékelő lapok átvétele:
2020. január 23-án, csütörtökön 8:00 – 16:00 között lesz az iskola könyvtárában.
A középiskolai Jelentkezési lapokat 2020. február 19-ig kell eljuttatni a választott középiskolákba, illetve az Adatlapot a Felvételi Központba (9001 Győr, Pf. 694), (8. évfolyamon az
általános iskolák intézik, hatosztályos képzésre jelentkezésnél az általános iskola aláírása
nem kötelező, a szülő önállóan is intézheti). Mindkét nyomtatvány elérhető az Oktatási Hivatal és iskolánk fent jelzett elérhetőségén.
A jelentkezéshez mellékelni kell a központi írásbeli vizsga eredményét (fénymásolat elegendő).

TERVEZETT KÉPZÉSI FORMÁK: Feladatellátási hely kódja: 0001
EMELT SZINTŰ ÓRÁK
(ÉVFOLYAMONKÉNT)

VÁLASZTHATÓ
IDEGEN NYELV

FELVEHETŐ
LÉTSZÁM

angol, német, francia, latin,
spanyol, olasz, kínai

32 + 16

KÓD

KÉPZÉS

0001

Négyosztályos ÁLTALÁNOS
tantervű osztály.

0002

Négyosztályos
BIOLÓGIA-KÉMIA emelt
óraszámú osztály.

kémia (3 – 3 – 3 – 4)
biológia (2 – 4 – 4 – 5)

0003

Négyosztályos
MATEMATIKAINFORMATIKA emelt
óraszámú osztály.

matematika (4 – 4 – 5 – 6) angol, német, francia, latin,
informatika (3 – 3 –3 – 2) spanyol, olasz, kínai

0004

Négyosztályos haladó
ANGOL gimnáziumi osztály.

angol (6 – 6 – 5 – 6)

0005

Négyosztályos haladó
NÉMET gimnáziumi osztály.

0006

HATOSZTÁLYOS gimnáziumi osztály.

0007

Négyosztályos NÉPRAJZNÉPMŰVÉSZET irányultságú gimnáziumi osztály.

német (6 – 6 – 5 – 6)

magyar (4 – 4 – 4 – 5)
történelem (3 – 3 – 4 – 4)
néprajz (2 – 2 – 2 – 2)

angol, német, francia, latin,
spanyol, olasz, kínai

16

16

német, francia, latin,
spanyol, olasz, kínai

16

angol, francia, latin, spanyol, olasz, kínai

16

7-8. évf.:
angol v. német és latin

32

angol, német, francia, latin,
spanyol, olasz, kínai

16

A vizsgázó teljesítményének értékelése:

id. nyelv

magyar
nyelv
magyar
irodalom

történelem
matematika

Hatosztályos gimnáziumi képzés:
1. Hozott pontok:

5. osztály év vége

5

5

5

5

5

6. osztály félév

5

5

5

5

5

Maximálisan hozható pontszám: 50 pont

matematika
magyar
nyelv
olvasás,
szövegértés,
beszélgetés

2. Szerzett pontok:

Központi írásbeli

50

Maximálisan szerezhető
pontszám: 150 pont
Összesen elérhető pont: 200 p ont

50

Iskolai szóbeli

50

matematika

idegen nyelv

5

5

5

5

8. osztály félév

5

5

5

5

5

magyar
nyelv

5

irodalom

7. osztály év vége

magyar

történelem

Négyosztályos gimnáziumi képzés:
1. Hozott pontok:

Maximálisan hozható
pontszám: 50 pont

Iskolai szóbeli

50

50

olvasás,
szövegértés,
beszélgetés

magyar
nyelv

Központi írásbeli

matematika

2. Szerzett pontok:

Maximálisan szerezhető
pontszám: 150 pont

50
Összesen elérhető pont: 200 pont

SZÓBELI PONTSZÁMÍTÁS

Általános szóbeli elbeszélgetésen szerezhető pontok: Ezen az általános elbeszélgetésen
minden jelentkezőnek részt kell vennie, bármilyen tagozatot is jelölt meg a jelentkezésében.
A felvételiztető tanárok közös megegyezése alapján 30 pont adható, ennek megoszlása a
jelentkezőkkel történt beszélgetés alapján kerül kialakításra (olvasási készség, szövegértés,
hitéleti elköteleződés, kommunikációs készség, általános tájékozottság, nyitottság). A tagozatra jelentkezőknél ezt 20 pont egészíti ki 50 pontra, az általános és néprajzi képzéseknél a
30 pontot arányosítjuk fel 50 pontra.
Speciális, tagozatos szóbeli felvételin szerezhető pontok: Az angol, német, biológia, kémia emelt óraszámú képzésre jelentkezőknél, a megfelelő tantárgyból szóbeli felvételit tartunk, ahol a felvételizők angol és német képzés esetén maximum 20-20 pontot kaphatnak. A
biológia-kémia emelt óraszámú képzés esetén a szóbeli vizsgára biológiából és kémiából
maximum 10-10 pontot kaphatnak. Az angol, német és biológia-kémia képzéseknél aki a
szóbelin megszerezhető 20 pontból nem ér el 10-t, azt az emelt óraszámú képzésről elutasítjuk. A konkrét tantárgyi követelményeket a www.crnlg.hu oldalon a Beiskolázás/Felvételi
követelmények menüpont alatt találják meg.
A matematika-informatika és néprajz emelt óraszámú képzésre jelentkezőknél ezen
tárgyakból szóbeli felvételi vizsgát nem tartunk. A matematika-informatika emelt képzésnél
ezt a 20 pontot a matematika írásbeli pontszámából arányosítással számítjuk.
Az összes képzésnél az összesen szerezhető pont így: 200 pont
Mivel iskolánk Alapító Okiratában nem szerepel az SNI tanulók fejlesztése, ezért részükre
speciális felvételi követelményeket sem határozunk meg. Amennyiben egy diákot a szakvélemény alapján az igazgató valamelyik felvételi tárgy egésze, vagy egyes részeinek értékelése
alól felmentette, akkor az írásbelire kapható pontszámot arányosítással határozzuk meg.
A felvétel elutasítása esetén a 2011. CXC. törvény 37. § alapján a szülő a (2) bekezdés értelmében az iskola döntése ellen a közléstől számított tizenöt napon belül az igazgatónál benyújtott jogorvoslati kérelemmel fordulhat a gimnázium fenntartójának oktatási hivatalához (Ciszteri Iskolai Főhatóság, Oktatási Igazgatóság 8420 Zirc, Rákóczi tér 1.). A kérelmeket az általános felvételi eljárásban oly módon kell elbírálni, hogy a jogorvoslati eljárás 2020. június 1jéig befejeződjék.
KOLLÉGIUM

Felvétel esetén a vidéki fiútanulóknak az iskola saját fiúkollégiumában az iskola épületén
belül kialakított szobákban, a vidéki leánytanulóknak a Ciszterci Nevelési Központ kollégiumában biztosítunk helyet (Pécs, Apáca u. 23.).
A felvett tanulóknak a kollégiumokban felzárkóztatást vagy tehetséggondozást biztosítunk.

