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A Kinizsi Pál Gimnázium várja a  továbbtanuló általános iskolások közül azokat a diákokat:
- akik kellő szorgalommal és kitartással bírnak, hogy elérjék álmaikat,
- akik nyugodt és kiegyensúlyozott körülményeket keresnek középfokú tanulmányaikhoz,
- akiknek céljuk, hogy érettségi után a felsőoktatásban tanulhassanak tovább.
A Kinizsi Pál Gimnáziumban végzett tanulóinkra büszkék vagyunk, mert különböző terüle-
tekre nyertek felvételt.

Velünk bármit kihozhatsz magadból a tanulással!

Látogass el hozzánk! Ülj be a kinizsis diákok közé és tapasztald meg
a középiskolai órák hangulatát!

Nyílt napokat tartunk: 2021. november 8-9-10-én.Nyílt napokat tartunk: 2021. november 8-9-10-én.
pót nyílt nap: 2021. december 1.pót nyílt nap: 2021. december 1.

A látogatható órákra érkező diákoknak 8 órától rövid tájékoztatót tartunk,
majd kapnak egy egy aznapi órarendet, ami alapján kiválaszthatják,

melyik évfolyam milyen óráján kívánnak részt venni.
Kérjük, legkésőbb 07.50 - re érkezzenek meg.

Keress minket a www.kinizsi-abony.hu/new oldalon és a Facebook-on.
Itt minden információt megtalálsz a Nyílt napokról is.
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Hol tanulnak tovább Diákjaink érettségi vizsga után?

A 2022-23-AS TANÉVBEN MEGHIRDETETT GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK:

I. 4 ÉVFOLYAMOS ANGOL NYELVI TAGOZATOS OSZTÁLY (belső kód : 0012)
• Azoknak ajánljuk, akik szívesen foglalkoznak idegen nyelvekkel, de emellett más tantárgyakra is 

kiemelt figyelmet szeretnének fordítani.
• Az emelt óraszámú angol nyelvi órák célja a középfokú nyelvvizsgára, illetve az emelt szintű angol 

nyelvi érettségi vizsgára történő felkészítés.
• Második idegen nyelv: német.
• A 4 év alatti képzés során az idegen nyelvek mellett a természettudományi és humán tantárgyakat 

is lehetőségük van a tanulóknak az utolsó két évben magasabb óraszámban tanulni, és ezekből 
emelt szintű érettségi vizsgát tenni.

• Azok jelentkezését is várjuk, akik eddig más idegen nyelvet tanultak.
• Angol nyelvi felvételi nincs.                                                               

II. 4 ÉVFOLYAMOS TESTNEVELÉS TAGOZATOS OSZTÁLY (belső kód: 0015)
• Azoknak ajánljuk, akik valamilyen sportegyesületben sportolnak, vagy csak fontos számukra a 

sport és az egészséges életmód. Emellett a nyelvek, a természettudományi és a humán tantárgyak 
iránt is érdeklődnek. 

•  Az emelt óraszámú testnevelés órák elsődleges célja, hogy ebből a tantárgyból közép- illetve 
emelt szinten tehessenek érettségi vizsgát a tanulók.

• 2 idegen nyelv tanulása kötelező: angol és német.
• A 4 év alatti képzés során a testnevelés mellett a természettudományi és humán tantárgyakat is le-

hetőségük van a tanulóknak az utolsó két évben magasabb óraszámban tanulni, és ezekből emelt 
szintű érettségi vizsgát tenni.

• Lehetőséget biztosítunk turisztikai, vízi- és sítáborban való részvételre.
• Alkalmassági vizsga nincs.  

Mindkét osztályban lehetőségük van a tanulóknak a Honvéd Kadét Programhoz csatlakozni.
Intézményünkben választható érettségi tantárgy a Honvédelmi alapismeretek. Az oktatás 
a Honvédelmi Minisztériummal és a Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázissal 
együttműködve valósul meg. 

Milyen lehetőségeket biztosít a  Honvéd Kadét Program a diákoknak?
• honvédelmi ösztöndíj
• lövészet szakkör
• katonai testnevelés
• katonai tábor nyáron
• jeles katonai programokon való részvétel           
• laktanya látogatás
• túlélő nap

Milyen élmények várják a tanulókat
a Kinizsi Pál Gimnáziumban?
• Kinizsi ösztöndíjak (további információ a honlapon)
• gólyatábor
• szüreti nap
• külföldi partnerkapcsolatok
• Mátra – túrák
Mindkét osztályba olyan diákokat várunk, akik nyitottak az új ismeretek felé, szeretnének egy 
jó közösséghez tartozni, és a bennük rejlő lehetőségeket engedik kibontakoztatni.

A FELVÉTELI ELJÁRÁS
Az intézményünkbe jelentkező tanulóknak a központi írásbeli felvételi vizsgán és szóbeli be-
szélgetésen kell részt venniük.

A központi írásbeli vizsga két részből áll:
a, magyar nyelvi feladatlap
b, matematika feladatlap

Az írásbeli felvételi vizsgára 2021. december 03-ig lehet jelentkezni
a központilag kiadott TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP iskolánkba való benyújtásával.

A sajátos nevelési igényű (továbbiakban SNI-s), vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézségekkel küzdő (továbbiakban BTMN-s) tanulók a vizsgaszervezést érintő speciális 
igényük esetén csatolják jelentkezési lapjukhoz a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy 
a nevelési tanácsadó szakértői véleményét, valamint a szülői kérelmet, mely tartalmazza a 
speciális körülményt, illetve eszköz igénylését.

Az írásbeli vizsga ideje: 2022. január 22. szombat 10 óra
Az írásbeli vizsgán alapos ok miatt megjelenni nem tudó tanulók számára szervezett 
pótló központi írásbeli vizsga ideje:
2022. január 27. csütörtök 14 óra
A szóbeli meghallgatás kötetlen beszélgetés a leendő tanulókkal, nem kapcsolódik az álta-
lános iskolában tanult tananyaghoz. A diákok kommunikációs képességét, nyelvhasználatát, 
találékonyságát ismerjük meg.

A szóbeli meghallgatás időpontja: 2022. március 1-2-3.
A beszélgetések 14.30-kor kezdődnek.

A FELVÉTELI ELJÁRÁS SZABÁLYAI ISKOLÁNKBAN:
A felvételi eljárásban szerezhető maximális pontszámok mindkét gimnáziumi osztályban:

általános iskola 7. év vége:             20 pont
általános iskola 8. félév:                 20 pont
anyanyelvi feladatlap:                     50 pont

 matematika feladatlap:                    50 pont
összesen:                                         140 pont

 A hozott pontok számítási módja a következő:
A készségtárgyak nélkül számított 7. év végi és 8. osztály félévi tanulmányi átlagának 3,00-en 
felüli minden tizedesjegye 1 pontot ér. (pl. az 5,00 átlagra 20 pontot kap a tanuló, 4,3 átlag 
esetén a szerzett pontszám 13.)
 Nem vehető fel az a tanuló:
-aki a meghallgatáson nem jelenik meg
-aki az angol nyelvi tagozatra jelentkezik, de felmentették idegen nyelv értékelése alól
-aki a testnevelés tagozatra jelentkezik, de felmentették testnevelés értékelése alól

Ha a tanuló nem nyert felvételt, akkor az NKT. 37.§ (3) bekezdés és a 20/2012. EMMI rendelet 45.§ (1) (2) be-
kezdése alapján jogrovosi eljárást megindító kérelmet nyújthat be a szülő az iskola fenntartójához, a Klebels-
berg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerületéhez. A kérelem elbírálását a fenntartó végzi. Az eljárást 
megindító kérelem beadása után csak az vehető fel az iskolába, aki az iskolai felvételi követelményeknek 
megfelelt, de helyhiány miatt elutasátásra került.


