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Felvételi előkészítő
2017. november 11-től 2018. január 13-ig szombatonként ingyenes felvételi előkészítőt
tartunk a környékbeli általános iskolák végzős tanulói részére. Matematikából, magyar nyelv
és irodalomból, idegen nyelvből és igény szerint kémia, biológia, informatika tantárgyakból
várjuk az érdeklődő diákokat.

A felvételi vizsgával kapcsolatos tudnivalók
Az iskolába jelentkezők központi írásbeli felvételi vizsgát írnak:
- a vizsgára jelentkezés határideje: 2017. december 8.
- a vizsga ideje: 2018. január 20. 10 óra (pótnap: 2018. január 25. 14 óra)
- a tanuló értesítése a vizsga eredményéről: 2018. február 8.
Szóbeli felvételi: az angol nyelvi tagozaton
Fizikai állóképesség mérése: a rendvédelmi tagozaton
A szóbeli elbeszélgetés keretében (2018. február 22. – március 13.) a jelentkező
motiváltságát, kommunikációs képességét, valamint az általános műveltségi szintjét mérjük.

Az iskolánkba történő jelentkezés
A vizsga eredményének ismeretében dönthet a tanuló és a szülő, hogy melyik iskolába,
milyen tagozatra kíván jelentkezni. Az írásbeli vizsgán elért eredményt minden iskola
elfogadja. Az általános iskolák 2018. február 19-éig továbbítják diákjaik jelentkezési lapját a
középiskoláknak.

A felvétel elbírálásának szempontjai
A hozott és a felvételi vizsgán szerzett pontszámok együttes összege alapján történik. A
rangsor (a diákok OM azonosító számával) 2018.március 14-éig az iskola honlapján lesz
olvasható.
Felekezeti hovatartozástól függetlenül, a pedagógiai programunkban részletezett nevelési
értékek elfogadásával várjuk a diákokat az iskolánkba!
A Bocskai István Katolikus Gimnázium 2018. február 28. (szerda), március 1-2.
(csütörtök-péntek) napokon 14.00 órától tartja a hozzánk jelentkező tanulók felvételi
elbeszélgetését. A konkrét időpontról értesítjük a tanulók iskoláját. Az angol tagozatra
jelentkezőknek témakör szerinti felvételit tartunk. A rendészeti képzésünkre jelentkezők az
elbeszélgetésen kívül fizikai állapot felmérésen is részt kell vegyenek, melynek időpontja
2018. március 3.
Témakörök az angol szóbeli elbeszélgetésen
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A rendészeti tagozat fizikális felvételi eladatai








4x10m-es ingafutás: minél rövidebb idő alatt,
helyből távolugrás: vállszéles terpeszből ugrás előre. 3 kísérlet.
hajlított karú függés időre: függeszkedő állványon alsó madárfogással függés, az áll
a fogás fölött legyen.
kötélmászás: mászás 5 méteres kötélen minél rövidebb idő alatt. A lányok
mászókulcsolással (lábhasználattal), a fiúk lehetőleg függeszkedve (csak karral)
mellső fekvőtámaszban karhajlítás nyújtás 30 másodpercig: tenyér a talajon
vállszéles támaszban, ujjak előre néznek, a törzs egyenes, a bokák összezárva. A
könyököt derékszögig kell hajlítani, majd teljesen kinyújtani. 30 másodperc alatt,
minél több szabályos ismétlést kell végrehajtani.
felülés 30 másodpercig: hanyattfekvésből felülés függőleges törzs helyzetéig, a
vállak mögött tornabot, térdek derékszögben hajlítva, lábfej a bordásfal alsó foka alatt
beakasztva. 30 másodperc alatt, minél több szabályos ismétlést kell végrehajtani.

Kedves Nyolcadikos Diákok!
A Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium felvételi előkészítőt tart a központi
felvételi sikeres megírásának érdekében. Az előkészítők szombatonként 9:00 órakor kezdődnek.
Várjuk szeretettel Szerencs város és a környékbeli 8. osztályos tanulók részvételét. Ne
feledjétek felvételi előkészítőink időpontjait! Emlékeztetőül tekintsétek át az alábbi táblázatot:

