Kápolnásnyék Vörösmarty Mihály Általános
Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
2475 Kápolnásnyék, Gárdonyi u. 29.
OM azonosító: 030175
Telefon/fax: 22-368-940
E-mail: iskola@mail.knyek.sulinet.hu
Igazgató: Marosánné dr. Gáti Gabriella
Pályaválasztásért felelős: Jakab Bernadett
Tagozatkód: 01
Osztály: négy évfolyamos + 1 évfolyam nyelvi előkészítő a 9. évfolyamon angol nyelvből, a
kerettantervre épülő gimnáziumi osztály
Az oktatás sajátos jellemzője: a 9. évfolyamon heti 15 órában angol nyelv, 3 órában második
választott idegen nyelv tanulása; heti 4 órában informatika. A jelentkezés feltétele: az angol
nyelv előzetes tanulása.
Felvehető tanulók száma: 20 fő
1. idegen nyelv: angol
2. idegen nyelv: német, olasz, orosz közül választható.
Csoportbontásban tanult tantárgyak: idegen nyelvek, informatika, testnevelés.
Tagozatkód: 03
Osztály: négy évfolyamos általános kerettantervre épülő képzés, emelt óraszámú
informatikaoktatással
Az oktatás sajátos jellemzője: heti 4 óra informatika és 1 óra mozgókép és médiaismeret.
Felvehető tanulók száma: 15 fő
1. idegen nyelv: angol
2. idegen nyelv: német, olasz, orosz közül választható.
Csoportbontásban tanult tantárgyak: idegen nyelvek, informatika, testnevelés.
Tagozatkód: 04
Osztály: négy évfolyamos általános kerettantervre épülő képzés, emelt óraszámú
drámaoktatással
Az oktatás sajátos jellemzője: drámaoktatás heti 4 órában.
Felvehető tanulók száma: 15 fő
1. idegen nyelv: angol
2. idegen nyelv: német, olasz, orosz közül választható.
Csoportbontásban tanult tantárgyak: idegen nyelvek, informatika, testnevelés.
Felvételi követelmények: A felvételi elbírálásakor a tanulmányi eredményeken kívül a
központi írásbeli vizsga, illetve a helyben szervezett szóbeli meghallgatás eredményeit
vesszük figyelembe.

Felvételi pontszámítás módja: A felvételin szerezhető maximális pontszám 200 pont. Ebből
100 pont szerezhető a két központi feladatlap pontszámaival, 50 pont szerezhető a szóbeli
meghallgatáson. A maradék 50 pont a tanulmányi eredményből tevődik össze a következő
módon: max. 25 pont jár a 7. év végi, 25 pont pedig a 8. félévi magyar irodalom, nyelvtan,
történelem, idegen nyelv és matematika jegyekért.
Kollégiumi elhelyezés: szükség esetén biztosítani tudunk
Tanórán kívüli lehetőségek:
 művészeti oktatás: hangszeres zenetanulás (furulya, gitár, zongora), színjáték
és társastánc tanszakok,
 konditerem, uszoda használata.
Szóbeli meghallgatás időpontjai:
2015. február 25. 14 órától,
2015. február 26. 14 órától és
2015. február 27. 14 órától
A szóbeli beosztását a honlapon tesszük közzé 2015. február 20-ig.
A szóbeli meghallgatás témái:
 A nyelvi előkészítő osztály esetében 3 témakörből (család, iskola, szabadidő)
beszélgetés a választott idegen nyelven.
 Informatika: Az informatikai ismeretek feltérképezése a következő témakörök alapján
történik: Az informatika alapfogalmai; Perifériák; Beállítási lehetőségek a
Windowsban; Elektronikus levelezés.
 Dráma: egy szabadon választott vers vagy prózai mű előadása.

