FONTOS IDŐPONTOK

Ismerkedés az óvodával
Tájékozató szölők részére (csak szülőket várunk, regisztráció
nem szükséges):
2019. április 17. 17:00
Játszódélután leendő óvodásoknak (a gyerekeket szüleikkel
együtt várjuk, a részvétel regisztrációhoz kötött):
2019. április 24-26. 16:00–17:00
Regisztrálni 2019. április 01-től lehet az alábbi telefonszámon:
+36-30-815-26-73
bővebb info: janospal.hu

Ismerkedés az általános iskolával
Nyílt napok:

2019. január 23.
2019. február 20.

8:15 és 9:15
8:15 és 9:15

Óvoda
Tájékoztató szülőknek:
Játszódélután családoknak:
Beiratkozás:

Általános iskola 1. osztály
Regisztráció a nyílt napokra:
Nyílt napok:

két héttel az alkalmak előtt
2019. január 23.
8:15 és 9:15
2019. február 20.
8:15 és 9:15

Iskolanyitogató játszóház:

2019. január 23.
2019. február 20.

Jelentkezési határidő:
Ismerkedő beszélgetés:
Elsős felvételi lista a honlapon:

2019. március 01.
2019. március 23. 10.00-13.00
2019. március 28.

regisztráció a nyílt napokra: két héttel az alkalmak előtt

Gimnázium

Iskolanyitogató játszóház:

Regisztráció a nyílt napra:
Nyílt nap:
Tájékoztató:

2019. január 23. 16:30
2019. február 20. 16:30

Jelentkezési határidő: 2019. március 01.
bővebb info: janospal.hu

Ismerkedés a gimnáziummal
• 6 évfolyamos gimnáziumi képzés
• angol-magyar két tanítási nyelvű 5 évfolyamos gimnáziumi
képzés
Tájékoztató szülőknek:

2018. november 14. 10:15
2018. november 15. 17:00
bemutatjuk gimnáziumi képzéseinket, beszélünk tanulmányi és
nevelési céljainkról.
Nyílt órák:
2018. november 14. 8:15 és 9.15
előzetes regisztráció:
2018. október 26-tól
janospal.hu oldalon

2019. április 17.
17:00
2019. április 24-26. 16:00–17:00
2019. május 6-10. 8:00–16:00

Jelentkezés központi írásbeli vizsgára:
Központi íresbeli vizsga:
Értesítés a központi írásbeli vizsga
eredményéről:
Jelentkezés a gimnáziumba:
Szóbeli meghallgatás:
Ideiglenes felvételi jegyzék a honlapon:
Tanulói adatlapok módosításának
lehetősége:
Értesítés a felvételről vagy elutasításról:

16:30
16:30

2018. október 26-től
2018. november 14. 8:15 és 9:15
2018. november 14. 10:15
2018. november 15. 17:00
2018. december 7.
2019. január 19. 10:00
2019. február 7.
2019. február 18.
2019. február 27.
2019. március 18.
2019. március 21–22.
2019. április 30.

Igazgató: dr Tihanyi Katalin
Igazgatói fogadó óra: minden kedden 14:30 –15:30 között

SZENT II. JÁNOS PÁL
ÓVODA,
ÁLTALÁNOS
ISKOLA
ÉS GIMNÁZIUM

Felvételi tájékoztató 2019-2020.

Felvételi rendje:
Iskolánk gimnáziumi képzéseire jelentkező diákoknak központi
írásbeli felvételit kell tenniük.

Jelentkezés:
a honlapról letölthető jelentketési lapon, amit a beiretkozáson
kell leadni.

Jelentkezés központi írásbeli felvételire:
Szülői tájékoztató:

2018. december 7.

2019. április 17. 17:00

Központi írásbeli felvételi:

Beiratkozás:

2019. május 6–10.

2019. január 19. 10:00
8:00–16:00

Jelentkezési határidő:

2019. február 18.

Bővebb információ:
Zsin Orsolya óvodavezető
e-mail: ovodavezeto@janospal.hu
tel: +36-30-815-26-76

Hitvallásunk:
„Egy gyermeket nem lehet jóvá szidni, csak jóvá szeretni.”
Böjte Csaba

Jelentkezés:
a honlapról letölthető központi jelentkezési lappal, adatlappal
és családi kérdőívvel történik.
Jelentkezés:
a honlapról vagy az iskola titkárságáról beszerezhető adatlap és
családi kérdőív kitüöltésével és leadásával.

Jelentkezési határidő:

2019. március 01.
Ismerkedő beszélgetés időpontja:

2019. március 23. 10:00–13:00
A tanítók játékos foglalkozás keretében meggyőződnek a
gyerekek iskolaérettségéről. Közben a szülők a fenntartó képviselőivel és az iskolavezetés tagjaival beszélgetésen vesznek részt.
Túljelentkezés esetén előnyt élveznek, akiknek testvére intézményünkbe jár, a katolikusok, illetve aki XI. kerületi lakos.

Szóbeli meghallgatás (7. és 9. évfolyamra):

2019. február 27.
Értékelés és rangsorolás:
központi írásbeli (100 pont) + hozott jegyek (50 pont) + szóbeli meghallgatás (50 pont)
Az iskolába felvételiző diákoknak és szüleiknek személyes
találkozáson kell részt venniük. A meghallgatáson vizsgáljuk
a jelentkező - választott profiljának megfelelő - szakmai felkészültségét, szövegértési és logikai kompetenciáit, valamint értékrendjét. A szülők közben a fenntartó képviselőivel
beszélgetnek.

