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Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 

OM azonosító: 200598 

Az encsi székhelyintézmény beiskolázási ajánlat   

Gimnázium 

      Felvehető 

Tagozat-
kód 

Évfolyamok 
száma 

Osztályok Osztály Fő 

01 4 
humán irányultságú gimnáziumi 

osztály 0,5 16 

02 4 reál irányultságú gimnáziumi osztály 0,5 16 

03 5 
5 évfolyamos gimnáziumi osztály 

speciális emelt szintű angol nyelvi és 
informatikai el őkészítővel 

0,5 16 

04 5 
5 évfolyamos gimnáziumi osztály 

speciális emelt szintű német nyelvi és 
informatikai el őkészítővel 

0,5 16 

05 6 6 évfolyamos gimnáziumi osztály 1 28 

Szakközépiskola 

      Felvehető 

Tagozat-
kód 

Évfolyamok 
száma 

Osztályok Osztály Fő 

11 4 Közgazdasági 1 32 

  

A fenti osztályokban végző tanulók az érettségi vizsga után az alábbi képzésben 
vehetnek részt: 

      Felvehető 

OKJ szám 
Évfolyamok 

száma 
Osztályok Osztály Fő 

52 344 01 0000 00 00 1 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 1 25 

 
 



 
 

Kiegészítő információk a beiskolázási tájékoztatóhoz 
(gimnázium) 

 
1. Általános felvételi eljárásban 

A négy és öt évfolyamos képzésre jelentkezőket tanulmányi átlaguk és a felvételi vizsgán elért eredményük 
alapján rangsoroljuk és vesszük fel. A hozott pontok száma maximum 100 lehet (10-10 közismereti tantárgy 7. 
év végi és 8. félévi érdemjegyei). Ehhez társul a központi írásbeli vizsga maximálisan szerezhető 100 pontjából 
számított felvételi pontszám (írásbeli eredménye x 1,5), valamint a szóbeli felvételi során szerezhető maximum 
50 pont. Pontegyenlőség esetén a matematika központi írásbeli, majd ezt követően a magyar nyelvi központi 
írásbeli feladatlap eredménye a döntő. 
Minden hozzánk jelentkező nyolcadikos tanulótól kérjük tehát a felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli 
vizsgán való részvételt.  A felvételi megírására 2012. január 21-én (szombat) 10.00-kor kerül sor.  Amennyi-
ben a tanuló – neki fel nem róható okból – az adott időpontban nem tud részt venni az írásbeli felvételi vizsgán, 
akkor rendelkezésére áll egy pótnap. A pótfelvételi időpontja  2012. január 26. (csütörtök) 14.00. Az iskolánk-
ba jelentkező tanulóknak matematikából és anyanyelvből központilag kiadott, egységes követelményeket tar-
talmazó általános feladatlapokat kell megoldaniuk, melyek elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, 
hanem a középiskolai tanulmányok folytatásához szükséges képességeket és készségeket. 
A Ktv. 30.§ (9) alá tartozó tanulók számára – a szülő írásbeli, dokumentumokkal alátámasztott kérése alapján 
-  15-15 perccel történő hosszabbítást engedélyezünk az írásbeli felvételi során. 
A diákoknak 2011. december 10-ig kell (az Oktatási Hivatal által az általános iskoláknak megküldött „Tanulói 
jelentkezési lap”-ot kitöltve és iskolánkba eljuttatva) a központi felvételi vizsgára jelentkezniük. 
A szóbeli felvételi vizsgákra 2012. február 20. és március 09. között kerül sor külön beosztás alapján. A szó-
beli felvételi a humán és reál osztályba, valamint a német nyelvi előkészítő évfolyamra jelentkezők esetén álta-
lános tudásszintet mérő meghallgatás. (Képzési területenkénti jártasság felmérése elbeszélgetés formájában a 
következő tantárgyi blokkokból: humán tárgyak; reál tárgyak; természetismeret; idegen nyelv; általános mű-
veltség.) Az angol nyelvi évfolyamra jelentkező tanulók az adott nyelvből a következő témák alapján adnak 
számot hozott tudásukról: család, napirend, lakóhely, lakás, hobbi, szabadidős tevékenységek (sport, mozi, 
színház, tv, olvasás, kedvenc könyv vagy film), időjárás, öltözködés,a legjobb barátom. 
 

2. A hatévfolyamos képzésre jelentkezőknek felvételi vizsgát nem kell tenniük, őket tanulmányi átlaguk alapján 
rangsoroljuk és vesszük fel. A hozott pontok száma maximum 100 lehet (10-10 közismereti tantárgy 5. év vé-
gi és 6. félévi érdemjegyei). 

A hatévfolyamos gimnáziumi képzésben részt vevők a nyolcadik osztály elvégzése után dönthetnek arról, hogy 
melyik tagozaton folytatják tanulmányaikat. Az iskola automatikusan a nyelvi előkészítő évfolyamot ajánlja fel 
számukra. 

3.   Ötéves képzési forma: nyelvi előkészítő évfolyamra épülő gimnáziumi képzés. A speciális tantervű angol és 
német nyelvi osztály nyelvi előkészítővel indul. A képzés 9. évfolyamon kezdődik és 13. évfolyamon fejeződik 
be.  9. évfolyamon heti 12 órában emelt szintű idegen nyelv-oktatásban részesülnek a hozzánk érkező fiatalok, 
számítástechnikából iskolánkban letehető ECDL vizsgára készítjük fel őket, a fennmaradó órakeretben pedig 
készségfejlesztő és szintentartó foglalkozásokat tartunk számukra. A képzés során az adott nyelvből iskolánk 
biztosítja az emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítést.  

 A német nyelvi előkészítő évfolyamra való jelentkezésnek nem előfeltétele a korábbi német nyelvtanulás (eb-
ben az esetben a szóbeli felvételi elbeszélgetés a humán-reál évfolyamra jelentkezőkhöz hasonlóan történik). 

4.  Az iskolában oktatott idegen nyelvek és a nyelvoktatás formái 
Angol nyelv és német nyelv: a humán és reál orientáltságú osztályokban tagozatos, haladó és kezdő csoportok. 
Mindkét nyelvből megszervezzük az emelt szintű érettségi előkészítő csoportjait, ezáltal a végzős tanítványa-
ink középfokú nyelvvizsga-bizonyítványt szerezhetnek. Rendszeres a nyelvgyakorlás lehetősége anyanyelvi 
környezetben. Az eredményes idegennyelv-tanulás megalapozása céljából emelt óraszámban és csoportbontás-
ban oktatjuk a magyar nyelvet, külön program szerint bevezettük a kommunikáció-tanítást is a 9-10. évfolya-
mon. 

5. Fakultáció 
Valamennyi érettségi vizsgatárgyból biztosítjuk a fakultáció-választás lehetőségét mind a középszintű, mind az 
emelt szintű érettségire való felkészüléshez a 11-12. évfolyamon. Ezt megelőzően az osztály jellegétől függően 
emelt óraszámmal történik az oktatás a humán- és a reál osztályban az irányultságnak megfelelő fő tantárgyak-
ból (magyar nyelv és irodalom, történelem, illetve matematika, földrajz, fizika, kémia és biológia). Emelt óra-
számú, külön programunk van a kommunikáció-tanításra, a nyelvoktatásra és az informatikai képzésre. Négy 
évre tervezett helyi tantervünk alkalmas a tanulók önálló kutatómunkájának elindításához. 
Iskolánk felkészít az ECDL (nemzetközi számítógépkezelői) vizsgákra, tanulóink helyben tehetik le a vizsgá-
kat. 

6. Nyílt napok: 
A nyolcadikosok részére 2011. november 10. (körzeti tanulók) és 2011. november 11. (encsi tanulók) – 8.00 
órától 
A hatodikosok részére 2012. január 20. 8.00 órától. 
 



 
7.   Felvételi előkészítő 

Az érdeklődő tanulók számára középiskolai előkészítőt szervezünk 2011. november 25-től (matematikából és 
magyar nyelvből).  

8.  Kollégiumi elhelyezés igényelhető-e? 
Igen, saját intézményünkben. 

9.      Egyéb információk 
Az iskola 2008-ban ünnepelte fennállásának 45. évfordulóját. Alapításunk óta legfontosabb célunk a hozzánk 
kerülő tehetséges tanulók felkészítése a felsőfokú továbbtanulásra. Az érettségi évében végzőseink átlag 60-
65%-a, a további 2 év eredményeivel együtt 70-75%-a kerül be a felsőoktatási intézményekbe. Saját alapítvá-
nyaink, pályázati és egyéb támogatási lehetőségek révén is segítjük tanítványainkat. 
A tanulmányi feladatok mellett nagy fontosságot tulajdonítunk a közösségi és sportprogramoknak; együttmű-
ködünk a művészeti alapiskolákkal, az encsi focisulival, saját vízitúra-felszerelésünk van. 
Több éve sikeresen működik tehetségfejlesztő programunk. Minden tanévben szervezünk külföldi utazásokat, 
amelyek vagy a tanult nyelvterületre irányulnak, vagy tanulmányi kirándulás jellegű üdüléssel egybekötött 
programok. Felvidéki, lengyel és finn testvériskolai kapcsolatokkal rendelkezünk. 

 
 

Kiegészítő információk a beiskolázási tájékoztatóhoz 
(szakközépiskola) 

 
 

1.      Általános felvételi eljárásban 
A jelentkezőket tanulmányi átlaguk és a felvételi vizsgán elért eredményük alapján rangsoroljuk és vesszük fel. 
A hozott pontok száma maximum 100 lehet (10-10 közismereti tantárgy 7. év végi és 8. félévi érdemjegyei). 
Ehhez társul a központi írásbeli vizsga maximálisan szerezhető 100 pontjából számított felvételi pontszám 
(írásbeli eredménye x 1,5), valamint a szóbeli felvételi során szerezhető maximum 50 pont. Pontegyenlőség 
esetén a matematika központi írásbeli, majd ezt követően a magyar nyelvi központi írásbeli feladatlap eredmé-
nye a döntő. 
Minden hozzánk jelentkező nyolcadikos tanulótól kérjük tehát a felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli 
vizsgán való részvételt.  A felvételi megírására 2012. január 21-én (szombat) 10.00-kor kerül sor.  Amennyi-
ben a tanuló – neki fel nem róható okból – az adott időpontban nem tud részt venni az írásbeli felvételi vizsgán, 
akkor rendelkezésére áll egy pótnap. A pótfelvételi időpontja  2012. január 26. (csütörtök) 14.00. Az iskolánk-
ba jelentkező tanulóknak matematikából és anyanyelvből központilag kiadott, egységes követelményeket tar-
talmazó általános feladatlapokat kell megoldaniuk, melyek elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, 
hanem a középiskolai tanulmányok folytatásához szükséges képességeket és készségeket. 
A Ktv. 30.§ (9) alá tartozó tanulók számára – a szülő írásbeli, dokumentumokkal alátámasztott kérése alapján 
-  15-15 perccel történő hosszabbítást engedélyezünk az írásbeli felvételi során. 
A diákoknak 2011. december 10-ig kell (az Oktatási Hivatal által az általános iskoláknak megküldött „Tanulói 
jelentkezési lap”-ot kitöltve és iskolánkba eljuttatva) a központi felvételi vizsgára jelentkezniük. 
A szóbeli felvételi vizsgákra 2012. február 20. és március 09. között kerül sor külön beosztás alapján. A szó-
beli felvételi tudásszintet mérő meghallgatás az általános iskolai tananyag alapján. (Képzési területenkénti jár-
tasság felmérése elbeszélgetés formájában a következő tantárgyi blokkokból: humán tárgyak; reál tárgyak; 
természetismeret; idegen nyelv; általános műveltség.) 

2.  Az iskolában oktatott idegen nyelvek és a nyelvoktatás formái 
Angol nyelv és német nyelv: tagozatos, haladó és kezdő csoportok. Mindkét nyelvből megszervezzük az emelt 
szintű érettségi előkészítő csoportjait, ezáltal a végzős tanítványaink középfokú nyelvvizsga-bizonyítványt sze-
rezhetnek. Rendszeres a nyelvgyakorlás lehetősége anyanyelvi környezetben. Az eredményes idegennyelv-
tanulás megalapozása céljából emelt óraszámban és csoportbontásban oktatjuk a magyar nyelvet, külön prog-
ram szerint bevezettük a kommunikáció-tanítást is a 9-10. évfolyamon.  

3.      Fakultáció 
Valamennyi érettségi vizsgatárgyból biztosítjuk a fakultáció-választás lehetőségét mind a középszintű, mind az 
emelt szintű érettségire való felkészüléshez a 11-12. évfolyamon. Iskolánk felkészít az ECDL (nemzetközi 
számítógép-kezelői) vizsgákra, tanulóink helyben tehetik le a vizsgákat. 
A szakmai orientációs és alapozó tárgyak felkészítenek a közgazdasági-informatikai pályákra (9-10. évfolyam: 
gazdasági környezetünk, információkezelés; 11-12. évfolyam üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), meg-
alapozzák a szakirányú továbbtanulást és OKJ- képzést. 

4.      Nyílt napok: 
A nyolcadikosok részére 2011. november 10. (körzeti tanulók) és 2011. november 11. (encsi tanulók) – 8.00 
órától 

5.   Felvételi előkészítő 
Az érdeklődő tanulók számára középiskolai előkészítőt szervezünk 2011. november 25-től (matematikából és 
magyar nyelvből).  

6.  Kollégiumi elhelyezés igényelhető-e? 
Igen, saját intézményünkben. 

 



 
7.      Egyéb információk 

Az iskola 2008-ban ünnepelte fennállásának 45. évfordulóját. Alapításunk óta legfontosabb célunk a hozzánk 
kerülő tehetséges tanulók felkészítése a felsőfokú továbbtanulásra. Az érettségi évében végzőseink átlag 60-
65%-a, a további 2 év eredményeivel együtt 70-75%-a kerül be a felsőoktatási intézményekbe. Saját alapítvá-
nyaink, pályázati és egyéb támogatási lehetőségek révén is segítjük tanítványainkat.  
A tanulmányi feladatok mellett nagy fontosságot tulajdonítunk a közösségi és sportprogramoknak; együttmű-
ködünk a művészeti alapiskolákkal, az encsi focisulival, saját vízitúra-felszerelésünk van. Több éve sikeresen 
működik tehetségfejlesztő programunk. Minden tanévben szervezünk külföldi utazásokat, amelyek vagy a ta-
nult nyelvterületre irányulnak, vagy tanulmányi kirándulás jellegű üdüléssel egybekötött programok. Felvidéki, 
lengyel és finn testvériskolai kapcsolatokkal rendelkezünk. 
 
 

 

Középiskolai előkészítő 
A Hírláncban is megjelent tájékoztató szerint a 8. osztályos tanulók részére tehetségfejlesztő, 
felvételi előkészítő programot hirdetünk a következő tantárgyakból: matematika és magyar 
nyelv és irodalom. 

Az előkészítő célja a felkészülés segítése az írásbeli felvételi vizsgára. 

Magyar nyelv és irodalom: 5x2=10 óra foglalkozás, kiegészítve egyéni felkészüléshez adott 
feladatokkal, szintfelmérő tesztekkel. 

Matematika:  5x2 óra=10 óra foglalkozás, kiegészítve egyéni felkészüléshez adott feladatokkal, 
szintfelmérő tesztekkel.              

A foglalkozások helye: Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Encs. 

A foglalkozások ideje: péntek délután, 14.00-tól kezdődően. 

 14.00-15.30 – magyar nyelv és irodalom 

 15.40-17.10 – matematika 

Tervezett foglalkozási napok: nov. 25., dec. 2., dec. 9., dec. 16., jan.6., ( jan.13. tartalék nap)  
            

Érdeklődni és jelentkezni az iskola titkárságán lehet. Tel.: 46/587-204  
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