Kedves Pályaválasztó Diákok! Kedves Szülők!
A Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium (OM 100527) a 2020/2021
tanévben egy 4 évfolyamos gimnáziumi és egy nyelvi előkészítő évfolyammal induló 1+4 évfolyamos
gimnáziumi osztályt indít.
A nyelvi előkészítős osztályban (tagozatkód: 0012) az első idegen nyelv az angol, a második pedig a
német lesz. A tanulók a tanév eleji felmérés alapján kerülnek a gyorsabban illetve lassabban haladó
angol csoportba. Felvehető létszám: 30 fő.
A 4 évfolyamos osztályban (tagozatkód: 0011) a tanulók felének az angol, másik felének pedig a
német nyelv lesz az első idegen nyelv. Az angol illetve német nyelvi csoportba a beosztás a felvételi
rangsor alapján, a felvételi pontszámok csökkenő sorrendjében történik lehetőség szerint figyelembe
véve, hogy a tanulók melyik nyelvet kívánják tanulni. Felvehető létszám: 30 fő.
Tanulóinknak mindkét osztályban hasznosítható gazdasági ismereteket nyújtunk a világgazdaságról, a
vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi intézményekről és
folyamatokról, a marketingről. Matematikából a tudásszint alapján történő csoportbontással segítjük a
gyerekek minél sikeresebb tanulását. Informatikából szintén csoportbontással támogatjuk az ismeretek
hatékony megszerzését.
A képzés célja a sikeres felsőoktatási felvételire történő felkészítés.
A felvételi eljárással kapcsolatos információk
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/2019_2020beiskolaz
as

A felvételről mindkét osztály esetében az általános iskolai eredmények, a magyar nyelvi és a matematika
központi írásbeli vizsga és a szóbeli felvételi alapján döntünk. Minden jelentkezőnek részt kell vennie
a központi írásbeli vizsgán, és a szóbeli vizsgán. Iskolánkba történő jelentkezéskor a jelentkezési
laphoz kérünk a központi írásbeli felvételi eredményekről egy másolatot csatolni!
Elérhető pontok:
Hozott pontok: magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika, az idegen
nyelv és egy szabadon választott természettudományos tárgy (földrajz, biológia,
50 pont
fizika, kémia) hetedik osztály év végi és nyolcadik osztály félévi osztályzatai
A központi felvételi eredménye (2*50)
Szóbeli felvételi eredménye
 magyar nyelv és irodalom: 15 pont
 matematika: 15 pont
 angol/német nyelv: 15 pont
 egyéb: 5 pont

100 pont

50 pont

Összesen elérhető:
200 pont
A szóbeli vizsgára azokat a tanulókat hívjuk be, akik a központi felvételin összesen legalább 40
pontot elértek és a 7. évvégén és a 8. félévkor semmilyen tantárgyból nem kaptak elégtelen osztályzatot.
A szóbeli felvételi vizsga rendje:
helye: Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium
ideje: 2020. március 2-6. pótfelvételi időpontja: 2020. március 11.
Szóbeli felvételi vizsga témakörei:
Magyar nyelv és irodalom:
1. A szöveg hangos olvasása (2 pont)
2. A szöveg tartalmának összegzése (2 pont)
3. A kapcsolódó nyelvtani feladat (szófajfelismerés, mondatelemzés stb.) (2 pont)
4. Szólások, közmondások kiegészítése (2 pont)

5. Irodalmi ismeretek, személyes olvasmányélmények (2 pont)
Matematika:
Számtan, algebra
- Számok számegyenesen való ábrázolása
- Egyszerű százalékszámítási feladatok.
- Alapműveletek helyes sorrendű elvégzése egyszerű esetekben, a racionális számkörben.
- Elsőfokú egyenletek megoldása.
- Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel.
Geometria, mérés
- Háromszögek, négyszögek kerületének és területének kiszámítása.
- Téglatest felszíne és térfogata konkrét esetekben.
- Pitagorasz-tétel ismerete (bizonyítás nélkül).
Valószínűség, statisztika
- Néhány szám számtani közepének (átlagának) meghatározása.
- Egyszerű grafikonok olvasása
Angol nyelv:
1. Daily routine / free time activities
2. My school / favourite subjects
3. My home
4. Reading
5. Sport
6. Clothes and fashion
7. Travelling / holiday
8. Shopping
9. Meals / eating habits
10. Seasons / weather

Német nyelv:
1. Tagesablauf, Freizeitgestaltung
2. Meine Schule, meine Lieblingsfächer
3. Mein Haus, meine Wohnung
4. Lesen
5. Sport
6. Mode und Bekleidung
7. Urlaub, Reisen
8. Einkauf
9. Speisen, Essgewohnheiten
10. Jahreszeiten, Wetter

A tanult nyelven vizsgázik a felvételiző, de a nyelvi előkészítő osztályban az angol nyelv lesz az első
nyelv.
A felvételi elbeszélgetés alapján szerezhető 5 pont.
Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési tanulási magatartászavaros gyermekek:
A gimnáziumban a mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral
küzdő, hallási és látási fogyatékos gyermekek integrált oktatása folyik. A szakvélemény és a szülő írásos
kérelme alapján – mely iratokat a felvételi jelentkezési laphoz mellékelni kell - a tanuló a következő
kedvezményekben részesülhet az írásbeli vizsga során:
 hosszabb idő biztosítása a feladatmegoldásra,
 segédeszköz használatának engedélyezése vagy
 értékeléskor az értékelési rendszer egy részlete (pl. helyesírás) alóli felmentés (ebben az esetben
ezeket a részeket sem a tanuló pontjaiba, sem az elérhető pontokba nem számítjuk be).
Az iskolánkba jelentkező tanulók szülei a szakvélemény alapján kérhetik az írásbeli vizsga alóli
felmentést. A felvételi pontok számításánál

amennyiben a tanuló az egyik tárgyból felmentést kap, a másik tárgyból szerzett
eredményének 2-szeresét számítjuk, amennyiben mindkét tárgyból felmentett, a hozott
pontjainak vesszük a 3-szorosát.
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/KIFIR_SNI_tajekoztato_20180903.pdf

Azonos pontszám esetén a következő szempontok szerint rangsoroljuk a jelentkezőket:
 hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
 azok a gyerekek, akik az általános iskolai tanulmányaikat a Kardosban végezték
 a központi felvételin magasabb összpontszámot elérő tanulók
 a központi felvételin matematikából magasabb pontszámot elérő tanulók




amennyiben az előző szempontok alapján esetlegesen még nem lehet egyértelműen
rangsorolni a diákokat, a szóbeli felvételi eredménye dönt
ezt követően a szigetszentmiklósi állandó lakhely az utolsó rangsorolási szempont. Ehhez
szigetszentmiklósi diákok esetében kérjük a jelentkezési laphoz mellékelni a lakcímkártya
másolatát.

Mindkét tagozaton legalább 120 pontot kell elérni ahhoz a tanulóknak, hogy a felvételi listán
rangsorolásra kerüljenek. A rangsorba állítás nem jelenti, hogy a tanuló felvételt nyert, a felvételi
keretszámok alapján alakul ki a felvehető diákok névsora.

Jó felkészülést, sikeres felvételi vizsgát kívánunk! Szeptemberben várjuk nagy szeretettel
a Kardos-gimnazistákat!
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Érintett!
A középfokú köznevelési intézmény a központi írásbeli vizsga lefolytatásához megadott személyes
adatokat – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásainak
betartásával – az alábbiak szerint használja fel:
1.
Adatkezelő adatai, elérhetősége:
Megnevezés: Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium
Székhelye: Szigetszentmiklós
Elektronikus levélcím: igazgato@kardosiskola.hu
Telefon: 24-466-905
2.
Adatvédelmi tisztviselő: név: dr. Gyürki-Thomann Anikó, cím: 2310 Szigetszentmiklós, ÁTISziget Ipari Park 1/A., elektronikus levélcím: aniko.gyurki-thomann@kk.gov.hu
3.
A kezelt adatok köre: tanuló oktatási azonosító száma, neve, születési helye, ideje, anyja neve,
lakcím, tanuló telefonszáma, szülő telefonszáma, értesítési e-mail elérhetősége, sajátos nevelési igényű,
valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező esetén a szakértői
bizottság véleménye és a hosszabb felkészülési idő, az iskolai tanulmányai során általa használt,
megszokott eszközök biztosítására vonatkozó kérelem, szakértői bizottság véleményének másolata,
valamint a központi írásbeli vizsga típusa, tárgya, eredménye, továbbá a tanuló általános iskolájának
OM azonosítója, neve, székhelyének címe, a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény
(feladatellátási hely) neve, címe.
A köznevelési intézmény az Oktatási Hivatal által működtetett középfokú intézmények felvételi
információs rendszerében (a továbbiakban: KIFIR) köteles rögzíteni a vizsgázók jelentkezési adatait.
Az adatok rögzítése adattovábbításnak minősül a KIFIR rendszerén keresztül az Oktatási Hivatal címzett
részére.
4.
Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Az adatkezelő jogi kötelezettségét a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (4) bekezdés, 51. § (5) bekezdés, a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI r.) 33. § írja elő.
5.
Az adatkezelés célja: A központi írásbeli vizsga lebonyolítása és a vizsga során a sajátos
nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező részére
hosszabb felkészülési idő, az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott eszközök biztosítása
a szakértői vélemény alapján, továbbá a vizsgázó értesítése az eredményről.
6.
Az adatkezelés időtartama: 2020. szeptember 15.
7.
Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett joga: A GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:
A tájékoztatás kéréséhez való jog: Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül,
írásban tájékoztatást kérhet a Tankerületi Központtól arról, hogy a) mely személyes adatait, b) milyen
jogalapon, c) milyen adatkezelési cél teljesítése érdekében, d) milyen forrásból, e) mennyi ideig kezeli,

f) kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek
továbbította a személyes adatait. Az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott
elérhetőségen teljesíteni kell. A helyesbítéshez való jog: Az érintett az 1. pontban megadott
elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy az intézményvezető módosítsa a rá vonatkozó pontatlan
személyes adatát, kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését. A törléshez való jog: Az érintett az
1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a személyes adatainak a törlését, kivéve,
ha az adatkezelés közérdekből valósul meg, jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez, védelméhez vagy véleménynyilvánítás szabadságához, tájékozódáshoz való jog
gyakorlásához szükséges. Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog: Az érintett az 1. pontban
megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
a) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, b) az érintett vitatja az adatok pontosságát, c) az adatkezelés
jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának a korlátozását, d)
az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli
azokat jogi igényei érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez. Az adatkezelés korlátozása az
a) pontban foglalt esetben arra az időtartamra szól, amíg az adatkezelő megállapítja, hogy az adatkezelés
jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. A b)-d) pontban foglalt
esetben a korlátozás a kérelemben foglaltak szerinti ellenőrzés lefolytatásáig tart.
8.
Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak a gyakorlása iránti kérelmet a
intézményvezetőnél személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy elektronikusan az 1.
pontban elektronikus levélcímen kérheti. Az intézményvezető a kérelmet 25 napon belül megvizsgálja,
és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Az érintett a jogai megsértése esetén bírósághoz
fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-1400, E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu
A jogérvényesítés módjára az Infotv. 22-23. §-a, valamint az 52-58. §-a vonatkozik.

