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Beiskolázási tájékoztató 

 

A Jászárokszállási Deák Ferenc Gimnázium 

a 2023/2024. tanévre a következő képzési formákat hirdeti meg: 

 

1. tanulmányi terület 

Négyosztályos gimnáziumi képzés 

Emelt óraszámú idegen nyelvi és pénzügyi – gazdálkodási képzés 

(belső intézményi kódja: 0001) 

A képzés időtartama 4 év. Képzés a kerettantervre épülő helyi tanterv alapján. 

A tanulmányi területre 32 fő vehető fel.  

A tanulható idegen nyelvek: angol és német haladó és kezdő csoportban. Az általános 

iskolában tanult idegen nyelvet emelt óraszámban (4 óra), csoportbontásban tanulhatják 

tovább az osztály tanulói. A második idegen nyelv emelt óraszámú tanulására a 11-12. 

évfolyam nyújt lehetőséget. 
A 9-10. évfolyamon csoportbontásban tanítjuk a matematikát. 

 

A képzésnek része a helyi tanterv alapján a pénzügyi-gazdálkodási képzés: 9-10. évfolyamon: 

gazdasági és pénzügyi kultúra; 11. évfolyamon (választható tantárgy): közgazdasági és 

pénzügyi alapismeretek; 12. évfolyamon (választható tantárgy): etikus vállalkozói ismeretek. 

A képzés lehetővé teszi az érettségi vizsgát „Gazdasági ismeretek” tantárgyból. 

 

2. tanulmányi terület 

 

Négyosztályos gimnáziumi képzés 

Emelt óraszámú digitális kultúra és pénzügyi – gazdálkodási képzés 

(belső intézményi kódja: 0002) 

A képzés időtartama 4 év. Képzés a kerettantervre épülő helyi tanterv alapján. 

A tanulmányi területre 16 fő vehető fel.  

A tanulható idegen nyelvek: angol és német haladó és kezdő csoportban.  

A tanulók emelt óraszámban tanulják a digitális kultúra (informatika) tantárgyat. A képzés 

része a programozási ismeretek tanítása ami lehetővé teszi, hogy a tanuló választása szerint 

emelt szintű érettségi vizsgát tegyen digitális kultúra tantárgyból.  

A 9-10. évfolyamon csoportbontásban tanítjuk a matematikát. 

 

A képzésnek része a helyi tanterv alapján a pénzügyi-gazdálkodási képzés: 9-10. évfolyamon: 

gazdasági és pénzügyi kultúra; 11. évfolyamon (választható tantárgy): közgazdasági és 

pénzügyi alapismeretek; 12. évfolyamon (választható tantárgy): etikus vállalkozói ismeretek. 

A képzés lehetővé teszi az érettségi vizsgát „Gazdasági ismeretek” tantárgyból. 
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3. tanulmányi terület 

 

Négyosztályos gimnáziumi képzés 

Sport-biológia 

Emelt óraszámú biológia és pénzügyi – gazdálkodási képzés 

(belső intézményi kódja: 0003) 

A képzés időtartama 4 év. Képzés a kerettantervre épülő helyi tanterv alapján. 

A tanulmányi területre 16 fő vehető fel.  

A tanulható idegen nyelvek: angol és német haladó és kezdő csoportban.  

A testnevelés és sport tantárgy területeihez és sportágakhoz kötött tehetséggondozó 

foglalkozást biztosítunk. A tanulók emelt óraszámban tanulják a biológiát. 

A 9-10. évfolyamon csoportbontásban tanítjuk a matematikát.  

 

A képzésnek része a helyi tanterv alapján a pénzügyi-gazdálkodási képzés: 9-10. évfolyamon: 

gazdasági és pénzügyi kultúra; 11. évfolyamon (választható tantárgy): közgazdasági és 

pénzügyi alapismeretek; 12. évfolyamon (választható tantárgy): etikus vállalkozói ismeretek. 

A képzés lehetővé teszi az érettségi vizsgát „Gazdasági ismeretek” tantárgyból. 

 

A felvételi eljárás 

 

A felvétel általános felvételi eljárás keretében történik. 

A Köznevelési törvény 51. § (5) bekezdésében felsorolt tanulók részére a jogszabályban 

meghatározott mentességeket és kedvezményeket az intézmény biztosítja. A jelentkezési 

laphoz csatolni kell az erre vonatkozó kérelmet és a szakértői bizottság véleményét.  Ha a 

tanuló nem rendelkezik minden, a felvételhez szükséges tantárgyból érdemjeggyel, a 

pontszám kiszámításakor arányosítást alkalmazunk, így a felvételiző tanulót hátrány nem 

érheti. 

 

Felvétel az 1. tanulmányi területre 

 

Négyosztályos gimnáziumi képzés  

Emelt óraszámú idegen nyelv és pénzügyi – gazdálkodási képzés  

(belső intézményi kódja: 0001) 

A tanulók számára központi írásbeli felvételi vizsgát tartunk magyar nyelvből és 

matematikából. A tanulókat a magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen 

nyelv, földrajz, informatika tantárgyakból 7. osztályban év végén és 8. osztályban 

félévkor elért eredményük és írásbeli felvételijük alapján rangsoroljuk. A hozott 

tanulmányi eredmény másfélszeresét vesszük. 

Elérthető pontszám: 190 pont (írásbeli felvételi max. 100 pont, hozott pontok max. 90 

pont).  

Azonos pontszám esetén előnyben részesülnek a hátrányos helyzetű tanulók és a helyi 

tanulók, ill. azok, akiknek a testvére már az iskolánkba járt vagy jár.  
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Felvétel az 2. tanulmányi területre 

Négyosztályos gimnáziumi képzés  

Emelt óraszámú digitális kultúra és pénzügyi – gazdálkodási képzés  

(belső intézményi kódja: 0002) 

A tanulók számára központi írásbeli felvételi vizsgát tartunk magyar nyelvből és 

matematikából. A tanulókat a magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen 

nyelv, földrajz, informatika tantárgyakból 7. osztályban év végén és 8. osztályban 

félévkor elért eredményük és írásbeli felvételijük alapján rangsoroljuk. A hozott 

tanulmányi eredmény másfélszeresét vesszük. 

 

Azonos pontszám esetén előnyben részesülnek a hátrányos helyzetű tanulók és a helyi 

tanulók, ill. azok, akiknek a testvére már az iskolánkba járt vagy jár.  

 

Felvétel az 3. tanulmányi területre 

Négyosztályos gimnáziumi képzés  

Emelt óraszámú biológia és pénzügyi – gazdálkodási képzés  

(belső intézményi kódja: 0003) 

A tanulók számára központi írásbeli felvételi vizsgát tartunk magyar nyelvből és 

matematikából. A tanulókat a magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen 

nyelv, testnevelés, biológia tantárgyakból 7. osztályban év végén és 8. osztályban 

félévkor elért eredményük és írásbeli felvételijük alapján rangsoroljuk. A hozott 

tanulmányi eredmény másfélszeresét vesszük. 

A 3. tanulmányi területhez alkalmassági vizsgát szervezünk. Az alkalmassági vizsga 

célja a fizikai alkalmasság, az egyes sportterületeken szerzett tapasztalat, a sport iránti 

elköteleződés felmérése. Az alkalmassági vizsga a felvételi rangsort nem befolyásolja. 

 

Azonos pontszám esetén előnyben részesülnek a hátrányos helyzetű tanulók és a helyi 

tanulók, ill. azok, akiknek a testvére már az iskolánkba járt vagy jár.  
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Középiskolánk az 

 

 
 

A Mintaiskola-program kiterjed 

 a pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási edukációra, 

 a karrierképzésre és pályaorientációra, 

 a jövőtudatos szemléletmód elterjesztésre. 

Az együttműködés  

 speciális képzésekkel hozzájárul a fiatalok pénzügyi-gazdasági–gazdálkodási 

ismereteinek kibővítéséhez, 

 segíti a fiatalok pályaválasztását, a jövőbeni fiatal munkavállalók karrierútját, 

életútjának formálását, munkahelyi beilleszkedését, 

 segíti a közösségépítést programok indításával, diákoknak szóló rendezvényekkel, 

 lehetővé teszi élménytréningeken történő részvételt. 
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Iskolánk a 2022/2023-as tanévtől csatlakozott a Honvéd Kadét 

Programhoz. A programban önkéntesen részt vevő tanulók a 12. év végén 

honvédelmi alapismeretek tantárgyból tehetnek érettségi vizsgát. További 

lehetőségek: 

- ingyenes, honvédelmi jellegű szabadidős foglalkozások (szakkör) 

- tanulmányi ösztöndíj (Béri Balogh Ádám honvéd kadét ösztöndíj) 

  

 

Középiskolánk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem partneriskolája. 

 

 

Együttműködésünk az alábbi területekre terjed ki:  

 

 közös programok szervezése, lebonyolítása;  

 beiskolázási programok közös szervezése, lebonyolítása;  

 rendhagyó tanórák megtartása;  

 középiskolai valamint egyetemi hallgatók közös programjainak szervezése;  

 középiskolai diákok kutató programokba történő bevonása;  

 tanulmányi és szakmai versenyek szervezése; 

 szakmai előadások tartása;  

 szakmai napokon történő kölcsönös részvétel. 
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Középiskolánk a Budapesti Gazdasági Egyetem bázisiskolája 

 

Együttműködésünk kiterjed a következő programok szervezésére: 

 

 matematika felvételi felkészítő kurzus; 

 beiskolázási programok; 

 tanulmányi és szakmai versenyek; 

 színházi előadás; 

 motivációs, pályaorientációs, kommunikációs workshopok; 

 nyári egyetem (táborozás). 

Középiskolánk a Gyöngyösi Kézilabda Klub partneriskolája. 

 
Együttműködésünk az alábbi területekre terjed ki:  

 

 az iskolai oktatás támogatása;  

 szakmai támogatás a kézilabda sportág oktatásához;  

 beiskolázási programok közös szervezése, lebonyolítása;  

 rendhagyó tanórák megtartása;  

 a továbbtanulás támogatása. 
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Nyílt tanítási hét: 

 

2022. november 15-18. 

A szülők és a tanulók telefonos egyéni regisztráció után  

(06 57 433-313) vehetnek részt a programokon. 

 

 

 

Jászárokszállás, 2022. október 14.       Bágyi Rita s.k. 

intézményvezető 

 


