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A Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium 2018/2019-es tanévben három négyosztályos és egy
nyolcosztályos képzésű osztályt indít.
Intenzív csoportok: a tanulók négy éven át plusz óraszámban tanulják a választott területnek
megfelelő tantárgyakat (2+2+1+2 óra). Természetesen az utolsó két tanévben a továbbtanulási
szándéknak megfelelően továbbra is lehetőség lesz egy vagy két tantárgyat fakultációs csoportban emelt óraszámban tanulni.
9. a osztály
Matematika (Kód: 1001)

Természettudományok (Kód: 1002)

Nagy hangsúlyt fektetünk a logikus gondolkodás
fejlesztésére. A tanulóknak lehetőségük nyílik
elmélyülni a matematika egyes területeiben, megismerkedhetnek a törzsanyagban nem szereplő
érdekességekkel, valamint betekintést kapnak a
gazdasági matematika alapjaiba.

Integrált módon tanulják a természettudományos
tantárgyakat. Hangsúlyt fektetünk a gyakorlati
munkára is, s a képzés végén plusz ismereteket
sajátítanak el, amelyek segítik a sikeres szereplést az emelt szintű érettségin a természettudományos tantárgyakból.

9. b osztály
Angol nyelv (Kód: 1003)

Német nyelv (Kód: 1004)

A tanulóknak lehetőségük nyílik az első nyelv magas szintű elsajátítására, hamarabb teljesítik a középfokú nyelvvizsga követelményeit, így marad elegendő idő akár a felsőfokú nyelvvizsga és az
emelt szintű érettségi szintjére eljutni, ill. a második idegen nyelvet is magasabb szinten elsajátítani.

9. c osztály
Humán (Kód: 1005)

Informatika (Kód: 1006)

Azoknak ajánljuk, akik érdeklődnek a magyar,
történelem és média tantárgyak iránt. Változatos
munkaformák (pl. projektmódszer, drámapedagógia) alkalmazásával mélyíthetik el a mindennapi élethez szükséges kommunikációs készségeket. Lehetőség nyílik a kortárs irodalom mélyebb megismerésére is.

Az alaptantervet jelentősen meghaladó óraszámban tanulják az informatikát. Megismerkednek a
felhasználói programok széleskörű használatával,
a programozás elméletével és gyakorlatával, valamint felkészülhetnek az emelt szintű érettségire.

5. osztály
Nyolcosztályos tagozat (Kód: 1008)
Negyedszázados múltra visszatekintő nyolcosztályos képzésünket a jó képességű, szorgalmas kisdiákok számára ajánljuk. Itt lehetőségük nyílik egyes tudományokban jobban elmélyülni, a nyelvek és a
művészetek terén is magas szintre eljutni, tehetségüket kibontakoztatni. Nyolcosztályos képzésű osztályaink évről-évre kimagasló felsőoktatási továbbtanulási eredményt érnek el.

1. Nyílt napok:
A nyolcosztályos képzésre jelentkezőknek: 2017. november 20. 1400-tól
A négyosztályos képzésre jelentkezőknek: 2017. november 21-22. 8 00-tól
(az iskolák beosztása honlapunkon megtekinthető)
A nyílt napon a tanulók tájékoztatást kapnak a képzésről, a diákéletről, valamint lehetőségük
lesz néhány tanóra meglátogatására.

2. Felvételi vizsga:
Mindkét képzésre felvételivel lehet bejutni. Minden jelentkezőnek meg kell írnia az egységes anyanyelv és matematika központi írásbeli felvételi dolgozatot. Nyolcosztályos tagozaton ez szóbeli vizsgával egészül ki. Négyosztályos tagozaton nincs szóbeli vizsga.
Az írásbeli vizsgára jelentkezési lap az általános iskolában és a gimnáziumban is beszerezhető, amelyet 2017. december 9-ig kell eljuttatni iskolánkba. (A nyolcadikosok jelentkezési
lapját többnyire az általános iskola továbbítja, a negyedikesekét egyénileg kérjük eljuttatni.)
Részképességi zavarokban szenvedő diákok esetén a Nkt. 51.§ (5) bekezdés szerinti kedvezményeket akkor tudjuk figyelembe venni, ha az írásbeli jelentkezéshez a szülő csatolja a kérelmet
és a szakértői vizsgálat másolatát.
3. Írásbeli felvételi ideje: 2018. január 20. szombat 1000. Azoknak a tanulóknak, akik nekik fel
nem róható okból nem tudnak a felvételin megjelenni, pótfelvételit tartunk. Az írásbeli pótfelvételi ideje: 2018. január 25. csütörtök 1400.
A felvételi vizsgára kérjük, hogy a tanulók hozzák magukkal személyi igazolványukat vagy
diákigazolványukat. Idegen nyelvből nem kell a tanulóknak felvételi vizsgát tenni.
Felvételi pontok számítása a négyosztályos tagozaton:
1. Hozott pontok
A tanuló általános iskola 7. év végén és 8. osztályban félévkor kapott magyar nyelv, magyar
irodalom, matematika, történelem és a tanult idegen nyelv jegyeinek összegét 1,5-del megszorozva vesszük figyelembe. Ez maximum 75 pont lehet.
2. Szerzett pontok
A központilag szervezett írásbeli felvételi vizsgán matematikából és anyanyelvből elért pontokat vesszük figyelembe. Ez maximum 50 + 50 = 100 pont
A felvételin elérhető maximális pontszám 175 pont
Felvételi pontok számítása a nyolcosztályos tagozaton:
1. Hozott pontok
A tanuló általános iskolában negyedik osztály félévkor kapott jegyei összegének kétszeresét
vesszük figyelembe a következő tantárgyakból: magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika,
környezetismeret és a tanult idegen nyelv. Ez maximum 50 pont lehet.
1. Szerzett pontok
a) A központilag szervezett írásbeli felvételi vizsgán anyanyelvből és matematikából elért pontokat vesszük figyelembe. Ez maximum 50 + 50 = 100 pont
b) Szóbeli vizsgán kapott pontok. Ez maximum 50 pont
A szóbeli meghallgatást a gimnázium szervezi 2018. február 26 - március 2-ig. Itt a felvételizők szövegértési és kommunikációs képességét, matematikai-logikai gondolkodását és kreativitását mérik fel a vizsgáztatók: anyanyelvből egy ismeretlen szöveg (rövid mesék) néma és hangos
olvasása, értelmezése és a nyelvi alapfogalmak ismerete, matematikából rövid gondolkodás után
két feladat megoldása és szóbeli magyarázata. A szóbeli felvételin elsősorban nem tantárgyi,
lexikális tudást mérünk, hanem azokat a készségeket és képességeket, amelyek szükségesek a
gimnáziumban való eredményes tanuláshoz. A szóbeli felvételi vizsga követelményei mindkét
tantárgyból az általános iskolai kerettanterv által meghatározott törzsanyagra épülnek.

A felvételin elérhető maximális pontszám: 200 pont

Azonos pontszámot elért tanulók esetében a differenciálás szempontjai sorrendben a következők:


Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanuló (Kérjük a szükséges igazolást mellékelni a jelentkezési laphoz vagy iskolánkba személyesen eljuttatni.)
 Beiskolázási körzet
 A megírt matematika és anyanyelv felvételi eredmény sorszámának összege
(a kevesebb kerül előre)
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 27.§ (2) bekezdés értelmében a felvételi pontokba nem
számítható be tanulmányi verseny, sportverseny és egyéb tevékenység eredménye.
4. Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet a megtekintést követő első munkanap végéig.
A megtekintés időpontja:
 a nyolcosztályos tagozatra jelentkezőknek 2018. január 30. (szerda)
 a négyosztályos tagozatra jelentkezőknek 2018. január 31. csütörtök.
A tanuló az írásbeli eredményéről ekkor kapja meg az Értékelő lapot, amelyet a jelentkezéshez csatolnia kell.
5. A Felvételi jelentkezési lapok beérkezési határideje 2018. február 19. A Felvételi jelentkezési laphoz csatolni kell az Értékelő lapot vagy arról egy másolatot.
A nyolcosztályos tagozatra jelentkezők egyénileg juttatják el a Jelentkezési lapot a gimnáziumba, a Tanulói adatlapot postán a Felvételi Központba.
A négyosztályos tagozatra jelentkezők Jelentkezési lapját és a Tanulói adatlapot többnyire az
általános iskola továbbítja.
6. A felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala: 2018. március 14.
7. Tanuló értesítése a felvételi eredményéről: 2018. április 27.
8. Beiratkozás: 2018. június 22. péntek
További részletes információ és régebbi felvételi feladatsorok a www.oh.gov.hu honlapon,
illetve iskolánk honlapján (www.cklg.hu.) található. Itt folyamatosan tájékoztatjuk Önöket a
felvételivel kapcsolatban.

