Felvételi előkészítő 2022/23
Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium
2092, Budakeszi Széchenyi u. 141.

Kedves Diákok és kedves Szülők!
A Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium szeretettel várja felvételi előkészítő alkalmaira a jövőben
itt tanulni vágyó diákokat!
A bizonytalan energiahelyzetre való tekintettel az idei tanévben az alábbi módon szervezzük meg
felvételi előkészítő foglalkozásainkat.
Az 2022/23-as tanév első félévében 3 előkészítő alkalmat tervezünk a következő időpontokban és
tematikával:
1. alkalom – 2022. október 24., hétfő 15.45 – 18.00 óra
Ekkor egy matematika és egy magyar foglalkozáson vesznek részt a gyerekek,
egyenként 1 órás időtartamban, 15 perces szünettel. Ezen a foglalkozáson az
adott tantárgy felvételi feladatsorával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat
ismertetik a szaktanárok, valamint néhány típusfeladat megoldására is sor
kerül.
Az első foglalkozás után 5 héten át hetente egyszer iskolánk tanárai által összeállított, a központi
felvételihez hasonló magyar és matematika feladatsort kapnak a gyerekek, melyet az iskolánktól
kapott link birtokában tudnak megnyitni a hozzá tartozó javítókulccsal együtt a jelentkezettek.
2. alkalom – 2023. január 9., hétfő 15.45 – 18.00 óra
Ezen az alkalmon próbafelvételi feladatsort töltenek ki a diákok mindkét
tárgyból, melyet iskolánk tanárai javítanak ki.
3. alkalom – 2023. január 16., hétfő 15.45 – 18.00 óra
A diákok visszakapják a kijavított feladatsort, illetve a szaktanárok
irányításával átbeszélik a típushibákat, valamint azokat a szempontokat,
amelyekre figyelniük kell a felvételi megírásakor.
A mellékelt jelentkezési lapot kitöltve, aláírva a titkárságra legyenek szívesek eljuttatni a
titkarsag@prohaszka-budakeszi.hu e-mail címre szkennelve, fotózva vagy személyesen a portán
leadva.
Az előkészítő ára 8000 ft/fő, melyet átutalással tudnak befizetni a következő számlaszámon:
10701180 – 48290807 – 51200002
Kérjük, a közleményben tüntessék fel a gyermek nevét és a felvételi előkészítő kifejezést!
Jelentkezési határidő: október 21.
A jelentkezés a befizetett tanfolyami díj számlánkra való beérkezésével válik érvényessé.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a központi írásbeli felvételi időpontja 2023. január 21-én lesz.
A felvételi előkészítőre való beiratkozással nem jelentkeznek a központi felvételi vizsga megírására,
az ezzel kapcsolatos tudnivalókról az Oktatási Hivatal oldalán tájékozódhatnak.
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozepfoku_felveteli_eljaras_inform
acioi

Szeretettel várjuk Önöket további iskolahívogató programjainkra is:
2022. november 9-10. nyílt napok a gimnáziumban (további információ később a honlapon),
2022. november 21. 18.00 óra szülőknek szóló tájékoztató a felvételiről, beiskolázásról.

Szeretettel várunk minden negyedikes diákot!
Iskolavezetés

