Kedves Negyedikes!
Örülünk, hogy hamarosan találkozunk a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium felvételi
előkészítőjén.
Mit kell tudnod a foglalkozásokról?
Iskolánk tanáraival fogsz megoldani érdekes feladatokat. Az a célunk, hogy minél jobban fel
tudj készülni a központi felvételi vizsgára, azon sikeresen tudj majd szerepelni.
Minden alkalommal egy matematika és egy magyar foglalkozáson veszel részt, melyek 60
percesek.
A két óra között 15 perces szünetet tartunk, ezalatt szusszanhatsz egy kicsit a két óra között..
Feladatlapokkal dolgozunk, de hozhatsz magaddal egy füzetet, amelybe feljegyezheted, amit
fontosnak találsz.
Írószert mindenképpen hozz magaddal!
Kérünk, hogy segíts minket abban, hogy a neveden tudjunk szólítani, készíts egy névtáblát,
amelyet magad elé teszel a padra. Erre írd fel a szüleid elérhetőségét, ha szükséges, minél
gyorsabban el tudjuk őket érni.
Bizonyára tudod, hogy most különösen kell vigyáznunk magunk és családunk egészségére,
ezért az alábbi szabályokat be kell tartanod, ha hozzánk érkezel:
- kizárólag egészségesen jössz a foglalkozásokra;
- amíg az épületben tartózkodsz, orrodat, szádat fedő maszkot használsz;
- belépésnél a portán kihelyezett kézfertőtlenítővel alaposan meg kell tisztítanod a kezedet.
Számíts arra is, hogy amikor érkezel, megmérjük a hőmérsékletedet.
Sajnos a szüleid most csak a kapuig kísérhetnek, de ne aggódj, a nagy gimnazistáink
segítenek majd a tájékozódásban.

Szeretettel várunk!

Kedves Szülők!

Örülünk, hogy gyermekük részt vesz a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium felvételi
előkészítőjén.
Célunk, hogy segítsük a negyedikes kisdiákokat felkészülni az központi írásbeli vizsgára,
valamint az, hogy kicsit megismerjék iskolánkat, tanárainkat, érezzék magukat otthonosan a
vizsga alkalmával, ezáltal talán csökkenthetjük a vizsgahelyzet kiváltotta feszültséget bennük.
Amint azt a honlapon található tájékoztatóban olvashatták, 5 egymást követő szombaton egyegy matematika és magyar foglalkozáson vesznek részt a gyerekek, majd januárban kerül sor
a próbadolgozatok megírására, illetve azok értékelésére. Nagyon bízunk abban, hogy meg
tudjuk tartani ezeket az alkalmakat az iskolában személyes találkozással. Amennyiben ezt a
járványügyi helyzet nem teszi lehetővé, online fogjuk gyermekeik felkészülését segíteni. Ha
erre a döntésre kényszerülünk, azonnal tájékoztatjuk Önöket.
Járványügyi szabályaink
Az iskola honlapján megtalálják az érvényes járványügyi intézkedési tervünket.
Ebből a következő szabályok vonatkoznak az előkészítőre:
- kizárólag egészséges, tünetmentes, láztalan gyermek vehet részt a foglalkozásokon;
- az iskolában tartózkodás teljes időtartama alatt kötelező a maszk használata, erről a
szülőknek kell gondoskodniuk;
- hőmérsékletmérés és kézfertőtlenítés után lehet belépni az iskola portájánál;
- a szülők csak a bejáratig kísérhetik a gyerekeket, az iskola épületében nem várakozhatnak.
A tájékozódásban főgimnazista diákjaink fogják segíteni az érkezőket.
8 – 9 fős csoportokban foglalkozunk a kisdiákokkal, kérjük, hogy egy padban egy gyermek
foglaljon helyet, hogy a megfelelő távolságtartást is biztosítani tudjuk.
A termekben sokat fogunk szellőztetni, ezért kérjük, ehhez igazítsák a gyermek ruházatát.
A mosdókon megtalálható lesz (tanáraink is elmondják majd), melyik csoportok számára
vannak kijelölve, s az is, egyszerre hányan tartózkodhatnak a helyiségekben.
Ha a gyermek önmaga, családtagja betegsége vagy bármely más ok miatt nem tud részt venni
a foglalkozás(ok)on, jelezzék tanárainknak, akik online eljuttatják a feladatokat, majd a
megoldott feladatlapot javítják, értékelő megjegyzésekkel látják el, s visszaküldik.

Hogyan lehet eredményesen felkészülni a vizsgára?
A központi felvételi vizsga kompetenciaalapú, vagyis az eddig elsajátított tudás alkalmazását
méri. Ebből következően „tanulással” nem érdemes készülni.
A felkészülés időszakában érdemes előnyben részesíteni a gondolkodást, logikai készséget,
problémamegoldó képességet igénylő társasjátékokat, jó, ha sok különböző típusú rejtvénnyel
találkoznak ebben az időszakban is a gyerekek.
Hangsúlyos szerepet kap az olvasott szöveg értelmezése, kiemelten fontos a feladatok
szövegének pontos megértése. Erre célszerű az elkövetkező időszakban kiemelten figyelni.
A magyar feladatlap utolsó feladata mindig egy fogalmazás megírása. Ez különösen akkor
okozhat problémát, ha a gyermeknek nincs elegendő gyakorlata abban, hogy összefüggően,
érthetően fejezze ki magát nemcsak szóban, hanem írásban is. Annak érdekében, hogy ezen a
téren gyakorolják magukat, magyarból mindig kapnak majd fogalmazás házi feladatot a
gyerekek. Ennek, és minden más otthoni feladatnak az elkészítésénél törekedjenek a lehető
legnagyobb önállóságra!
Az Oktatási Hivatal honlapján megtalálható az eddigi összes felvételi feladatsor.
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozponti_feladatsorok
Mi nem ezekkel dolgozunk (de természetesen hasonló típusúakkal), így azokat is be tudják
vetni a felkészülés során. Ha kinyomtatnak egy-egy feladatlapot, érdemes mérni a megoldási
időt, hogy a gyerekek lássák, mire elég a rendelkezésre álló 45 – 45 perc, s így megtanulják
beosztani az időt. A megoldókulcsok alapján pedig a megoldást tudják ellenőrizni, látják,
hány pontot sikerül elérni.
Végül, de nem utolsó sorban: a legfontosabb, hogy a lehető legkisebbre szorítsuk a szorongást
a vizsgával kapcsolatban. Ne érezze azt sem a szülő, sem a gyermek, hogy „ezen múlik
minden”. Ez bizony nagyon nagy terhet jelent egy negyedikes számára. Érezze, hogy az Önök
számára mindenképpen a legértékesebb kincs, bárhogy is sikerül a vizsgahelyzetben
teljesíteni.
FONTOS időpont: jelentkezés a központi felvételi vizsgára: december 4.
A „tanulói jelentkezési lap” letölthető az Oktatási Hivatal honlapjáról, amelyet abba a vizsgát
meghirdető középfokú iskolába kell a tanulónak benyújtania, ahol a központi írásbeli vizsgát
kívánja megírni.
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/KIFIR_TT_felveteli_taj_kere
so
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a központi írásbeli felvételire való jelentkezés nem azonos a
középiskolába való jelentkezéssel, amelynek határideje 2021. február 19.
További információkért keressék fel iskolánk honlapját!
Sikeres felkészülést kívánunk.
Iskolavezetés

