Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!
FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2017/2018-as tanévre

SÁROSPATAKI REFORMÁTUS
KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA,
ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA
ÉS DIÁKOTTHONA

„Ne félj, csak higgy!"

Képzési kínálatunk a 2017/2018-as tanévre:

Iskolánk OM azonosítója: 039227
(Mk. 5,36)

A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának
nevelőtestülete szeretettel köszönti Önöket az idei tanév
vezérigéjével, s nyújtja át a 2017/2018-as tanévre szóló
felvételi tájékoztatóját. Célunk, hogy segítsük az Önök
és gyermekeik döntését a továbbtanulás, iskolaválasztás
előtt.
Képzési rendszerünk sokszínű, igyekszünk megfelelni
a XXI. század elvárásainak. Intézményünk kiemelt
feladata a diákok korszerű, általános műveltségének
megalapozása, a felsőfokú intézményekbe történő
sikeres felkészítés biztosítása. Az idegen nyelv oktatása
kap hangsúlyt az angol-magyar két tanítási nyelvű és az
emelt szintű angol nyelvi osztályokban. A
természettudományos tantárgyak iránt érdeklődőknek az
emelt szintű biológia-kémia és az emelt szintű angolinformatika képzéseinket ajánljuk.
Tantestületünk elkötelezett a tehetséggondozás mellett,
melynek keretei a szakkörök, előkészítők. A
felzárkóztatás egyéni és differenciált foglalkozások
formájában történik.
Oktató-nevelő munkánk keresztyén értékrenden alapul,
ez református iskolánk életének zsinórmértéke.
Az iskola hitéleti alkalmai részben közösek, de a
vallásórákon a tanulók felekezetenként vesznek részt.
Pataki diáknak lenni napjainkban is rang. Elődeink által
reánk hagyott feladatunk a hagyománytisztelet és haladó
gondolkodás, istenfélelem, minőség, összetartozás, az
elesettek iránti cselekvő szeretet, magyarságtudat
ápolása, továbbadása. Ezek a célok vezérelnek minket
iskolánk 486. tanévében is.
2017-től új diákok lépik át az Alma Mater küszöbét,
akik a történelmi örökség folytatói, az új hagyományok
építői lesznek. Hozzájuk fordulunk hívó szóval,
Kollégiumunk jelmondatával: „Féljétek az Istent és néki
adjatok dicsőséget!” (Jel. 14:7.)
Ez ad erőt az életben, munkában, küldetésünkben.
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Osztálytípus
Magyar-angol
két tanítási nyelvű
Angol nyelv
emelt szintű
Biológia-kémia
emelt szintű
Angol-informatika
emelt szintű

Az 51 és 42 tagozatkódú osztályokban az utolsó két
évfolyamon a választásra meghirdetett érettségi tantárgyakból
emelt óraszámú oktatást biztosítunk.

Nyílt Napot tartunk 2016. november 23-án 8.30-tól.
A tájékoztató helye a Református Kollégium Imaterme.

A felvételi vizsga rendje:
Jelentkezési lap beadása
központi írásbeli vizsgára:

2016. december 9.

Központi írásbeli vizsga:
Pótló írásbeli vizsga:

2017. január 21. 10.00
2017. január 26. 14.00

Tanulói jelentkezési lapok
beadása:

2017. február 15.

Szóbeli elbeszélgetés:
Pótló szóbeli elbeszélgetés:

2017. február 20. 9.00
2017. február 28. 14.00
2017. március 7. 14.00

Csatolandó dokumentumok:



lelkipásztori ajánlás
értékelő lap másolata a központi írásbeli
eredményéről

A felvételi pontok számítása
A felvételi kérelmek elbírálásakor a következőket vesszük
figyelembe:
a) Tanulmányi eredmények (7. év végi, 8. félévi
osztályzatok:
magyar
irodalom,
magyar
nyelv,
matematika, történelem, idegen nyelv, informatika, fizika,
kémia, biológia, földrajz)
b) Az egységes írásbeli vizsgán elért teljesítmény
matematikából és magyar nyelvből (feladatlapok
általános tanterv alapján felkészítő középiskolák számára)
c) A szóbeli elbeszélgetés értékelése
A felvételi pontszámok összetétele / aránya:
a) Általános iskolai hozott pontszám
25%
b) Központi írásbeli feladatlapok eredménye 50%
(mindkét dolgozat azonos súlyú)
c) Szóbeli meghallgatás
25%
A szóbeli elbeszélgetés célja: Az iskolaválasztás
motivációjának, a tanuló személyiségének, érdeklődési
körének megismerése, tájékozódás a család értékrendbeli
elkötelezettségéről, az intézményünk keresztyén nevelési
gyakorlatának elfogadásáról és támogatásáról. A
meghallgatás része a Biblia ismerete, előre kiadott
tematika alapján.
A bibliaismereti tematika az iskola honlapján
megtalálható.
Az írásbeli és a szóbeli vizsgák helye:
A Sárospataki
épülete.

Református

Kollégium

Gimnáziuma

Az SNI-s tanulók esetén a szakértői véleményben
megfogalmazottak és a szülői kérelem szerint járunk el.

Intézményünk általános iskolájának 8. osztályos tanulói
a Pedagógiai Programban szabályozott módon
folytathatják a gimnáziumban tanulmányaikat
A rangsorolás szabályai:
Megegyező teljesítmény esetén a rangsorolásnál
előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a
lakóhelye, a tartózkodási helye az iskola székhelyének,
telephelyének településén található, illetve akinek
sajátos helyzete ezt indokolja.

Reméljük, sikerült felkelteni érdeklődésüket a
Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma,
Általános Iskolája és Diákotthona iránt.
Kérjük, a beiskolázással kapcsolatos kérdéseikkel
forduljanak bizalommal hozzánk:
Általános kérdések:
Nagy-Baló Csaba igazgató
Oktatási kérdések:
Búzásné Nagy Gabriella
Molnárné Klemm Ildikó igazgatóhelyettesek

Vidéki tanulóink számára internátusi elhelyezést
biztosítunk. A 25 km-nél távolabb lakóknak javasoljuk,
hogy éljenek e lehetőséggel.

Adminisztrációs kérdések:
Leskó Gáborné és Polyucsák Erika iskolatitkárok

.

Honlap: http://www.reformatus-sp.sulinet.hu
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Internátussal, neveléssel kapcsolatos kérdések:
Nt. Fejér Zoltán intézményi lelkész

2017. június 22. 9.00-12.00
Ez egyben az internátusba történő jelentkezés napja is.

E-mail: refi@reformatus-sp.sulinet.hu

A sajátos helyzet értelmezése e vonatkozásban:
 a tanuló, ill. bármely szülője református vallású
 a tanuló testvére iskolánkba jár/ járt
 a szülő is az intézmény tanulója volt
 a gyermek bármely szülője, nagyszülője,
testvére a SRK munkatársa, hallgatója / volt

Kollégium:

Beiratkozás:

ELÉRHETŐSÉGEINK
3950 Sárospatak, Rákóczi út 1.
Telefon: 06/47/311-039
Fax: 06/47/311-720

Iskolánk
honlapján
közzétesszük
az
aktuális
eseményeket, felhívásokat, a felvételi tájékoztatót, a
felvételi előkészítők időpontjait, a tanév munkatervét, a
diákokat támogató ösztöndíj lehetőségeket.

„Féljétek az Istent és néki adjatok dicsőséget.”
(Jel. 14:7.)
Szeretettel várunk mindenkit az infrastrukturálisan és
felszereltségében is megújult iskolánkban!

