FEHÉRGYARMATI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM
ÉS KOLLÉGIUM
4900 Fehérgyarmat Kiss Ernő utca 3. sz.
Tel. / Fax: 44/ 510-055

KÖZLEMÉNY
Az általános iskola 4. / a nyolcosztályos gimnáziumba jelentkező / és 8. osztályos tanulói
számára

KÖZÉPISKOLAI ELŐKÉSZÍTŐT tartunk.
Az előkészítő tárgyai:
- a negyedikeseknek: magyar / szövegértés, nyelvtan, helyesírás/,
matematika,
- a nyolcadikosoknak: magyar,
matematika,
angol vagy német nyelv.
Az előkészítő ideje:
2016. november 12-től 2017. január 14-ig, szombatonként 8 órai
kezdettel.
Az előkészítőre bármikor be lehet kapcsolódni!
Az előkészítő díja: a negyedikeseknek 5.000 Ft, a nyolcadikosoknak 8.000 Ft.
Az előkészítő célja: a tanulók megismerjék a középiskolák tantárgyi követelményeit, iskolánk
tanárait, megismerkedjenek egymással.
Az előkészítő gyakorló feladatlap írásával zárul.
A feladatlapírás időpontja: 2017. január 14. (szombat) 8 órai kezdettel:
4. osztályosok: magyar, matematika;
8. osztályosok: magyar, angol vagy német nyelv.
A középiskolai előkészítő eredményhirdetése: 2017. január 17. (kedd) 16 óra
A Fehérgyarmati Deák Ferenc Gimnázium és Kollégiumban a 2016-2017-es tanévben a
következő osztályok indulnak:
Belső
kód

Osztály megnevezése

Választható nyelv

nyelvi előkészítő évfolyam
nyelvi előkészítő évfolyam
általános tantervű

angol
német
angol, német

Egyéb információ

Felvehető
létszám

nyelvi előkészítő
14
nyelvi előkészítő
14
belügyi rendészeti
14
fakultáció
0004
általános tantervű
angol, német
emelt szintű
14
természettudományos
képzés
0005
nyolcosztályos
angol, német
nyolcosztályos
28
Az általános tantervű és a nyelvi előkészítő osztályokban felvételi vizsga nincs, a felvételi
rangsor az általános iskolai 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredményei (irodalom,
nyelvtan, történelem, matematika, idegen nyelv) alapján kerül összeállításra, az azonos eredményű
tanulók között az esetleges országos és megyei versenyeredmények döntenek.
Nincs felvételi vizsga a negyedikes tanulók esetében sem, náluk a 3. év végi és a 4. félévi
eredmények (irodalom, nyelvtan, matematika) számítanak.
Kérjük a negyedikes tanulók szüleit, hogy ahol az intézményben csak szövegesen értékelték
a tanulókat, ott kérjék el az általános iskolától a jegyre átszámított eredményeket is.
Beiskolázási szülői értekezlet:
2016. november 22. kedd, 16 óra.
A nyílt tanítási nap ideje:
2016. november 21-22. (hétfő-kedd).
Bővebb felvilágosítást az iskola igazgatóságán, illetve a 44 / 510-055-ös telefonszámon lehet kérni.
A középiskolai előkészítő megvalósítását „A Fehérgyarmati Gimnáziumért Alapítvány” támogatja.
Az Alapítvány számlaszáma: 67800027-11052283 / Kelet Takarékszövetkezet
Az Alapítvány adószáma: 19207982-1-15
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