Felvételi tájékoztató
Iskolánkról röviden
A Ráckevei Ady Endre Gimnázium a gödöllői egykori Premontrei Gimnázium jogutód
intézményeként 1950 óta működik Ráckevén, és a 69. tanévét kezdte meg 2018-ban.
A gimnázium fennállása óta a ráckevei és a környező településeken lakó családok gyermekei
számára biztosít lehetőséget arra, hogy kiemelkedő általános műveltséget szerezzenek, érettségi
vizsgára készüljenek fel, majd magabiztosan kezdjék és sikeresen folytathassák felsőfokú
iskolai tanulmányaikat.
Intézményünket a családias hangulat jellemzi. A pedagógusok odafigyelése segíti a szülőket
abban, hogy együtt neveljük érett, felnőtt fiatalokat. A tanulók a 6 és 4 évfolyamos képzéseink
közül választhatnak érdeklődésüknek megfelelően.

Választást segítő gondolatok képzéseinkről:
A 6 évfolyamos képzésünk:
Ide azokat a 6. évfolyamot végző gyerekeket várjuk, akik szívesen tanulnak, valamint
képességeik és szorgalmuk alapján továbbtanulási terveik vannak, és szeretnének hozzájuk
hasonló beállítottságú gyerekek között tanulni.
A 4 évfolyamos képzésünk:
Ezekbe az osztályokba várjuk a 8. évfolyamot végző, jó képességű, tanulni szerető és tovább
tanulni szándékozó gyerekeket, akiket tehetséggondozó csoportokban készítünk fel a
továbbtanulásra. Várjuk azokat, akiknek fontos az, hogy intelligens, alapvető értéket közvetítő
környezetben tanuljanak és a külvilág számos hatása közül a pozitívak erősödjenek bennük.
Iskolánk pedagógiai alapelvei:
Egy iskolában folyó pedagógiai munkáról oktatási és neveltségi színvonala ad közvetlen
információt. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy tanítványaink viselkedéskultúrája
megfeleljen a társadalmi elvárásoknak. Határozottan tiltjuk az egészségre káros
tevékenységeket (dohányzás, alkohol és drog fogyasztását), illetve az elfogadott társadalmi
normáktól eltérő ruházat viselését.
Mind tanórán, mind tanórán kívül minden szaktanári és pedagógiai segítséget megadunk ahhoz,
hogy a szülők segítségével és a diák aktív közreműködésével megtaláljuk azt a területet,
melyben tanítványunk a legtehetségesebb. Ez hozzásegítheti, hogy megtalálja a számára
boldogságot jelentő életpályát.
Továbbtanulási eredményeink:
Az intézmény évek óta tartja a felsőoktatási felvételei eredményeit: a felsőoktatásba jelentkezők
több mint 90%-a nyert felvételt. Az elmúlt tanévben 87 nyelvvizsgával rendelkeztek tanulóink,
és ebből 7 felsőfokú.
Sportolási lehetőségek:
A gimnázium tanári karának meggyőződése, hogy a kisvárosi lét elvárását meghaladó
tanulmányi szint csak úgy érhető el, ha tanítványaink aktívan sportolnak. Iskolánkban több
évtizedes hagyománya van a röplabdának. A röplabda mellett labdarúgás edzésekre is
járhatnak diákjaink.
Nagy népszerűségnek örvend diákjaink körében a szintén hagyománnyá vált „Ady-olimpia”,
amely lehetőséget nyújt az osztályoknak, hogy összemérjék ügyességüket futball és röplabda
terén.
Számos diákunkat mozgatja meg gimnáziumunk Túraszakosztálya. Az év során egynapos és
többnapos kirándulások keretében barangolják be tanítványaink országunk tájait.
Évek óta iskolánkban működik a város női röplabda szakosztálya. Páratlan, Duna-parti fekvésű,
külsőleg teljesen felújított iskolánk tökéletes otthona a város kajak-kenu szakosztályának.

A központi felvételi vizsga menete:
2018. december 07. az előzetes (központi) felvételi vizsgára jelentkezés végső határideje
A Jelentkezési lap a központi felvételi vizsgára letölthető a
www.oktatas.hu oldalról, illetve a gimnázium honlapjáról
www.radyg.hu
A Szakértői véleménnyel (SNI, BTMN) rendelkező tanulók a
jelentkezési lapjukhoz mellékeljék a Szakértői véleményt és a Szülői
kérelmet a véleményben megfogalmazott kedvezmények figyelembe
vételére (időhosszabbítás, segédeszköz, az értékelési rendszer egy
részlete alóli felmentés).
2019. január 19. 10.00 óra Az írásbeli felvételi ideje: a hat évfolyamos és a négy évfolyamos
képzésekre egyaránt.
2019. január 24. 14.00 óra Pótfelvételi (Csak igazolással mindkét évfolyamon!).
2019. január 30-án 8.00 és 16.00 között A kijavított központi felvételi feladatsorok
megtekinthetők, róluk az érdeklődő költségére fénymásolat készíthető.
2019. február 01-jén 16.00 óráig Az értékelés ellen jogorvoslati kérelem nyújtható be az iskola
igazgatójának.
2019. február 04-ig Az igazgató a bírálat eredményét Határozat formájában írásban közli az
észrevétel tevőjével. A döntés ellen fellebbezés nyújtható be, amit az
igazgató továbbít: Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ dr. Pálos
Annamária, 2310 Szigetszentmiklós ÁTI-SZIGET Ipari Park I/a II. emelet
2018. február 06-ig.
2019. február 7-ig Az általános felvételi eredményeket a tanuló vagy szülője, illetve szülői
meghatalmazásra más harmadik személy veheti át az intézmény titkárságán
07-15 óra között.
Az iskolába csak az a tanuló adhatja be a felvételi lapját a rendes felvételi eljárás során,
aki a számára kijelölt felvételi vizsgán megjelent.
2019. február 18-ig nyújthatják be leendő diákjaink jelentkezési lapjaikat az általános felvételi
vizsga eredményéről kapott értékelőlap másolatával együtt,
a négy évfolyamos osztályokba jelentkezők az általános iskolán keresztül. a
hat évfolyamosok közvetlenül intézményünkbe és a
FELVÉTELI KÖZPONT 9001 GYŐR, PF. 681. címre.
A rendes felvételi eljárásra használatos JELENTKEZÉSI LAPOK beszerezhetők az
intézmény titkárságán., vagy letölthetők a www.oktatas.hu és a www.radyg.hu honlapokról A
jelentkezési lapokhoz mellékelni kell a központi vizsga eredménylapját.
2019. március 18-ig A gimnázium nyilvánosságra hozza az összesített felvételi eredményt az
iskola honlapján és az iskola hirdetőtábláján. Ez egy helyezési szám, amely
azt jelenti, hogy a jelentkezettek közül a tanuló hányadik helyen áll a
rangsorban.
A keretszámok: hat évfolyamos 32, négy évfolyamos 32-32 tanuló. A
felvételi lapon jelezhető, ha valaki jeligével kíván szerepelni a rangsorban.
Ellenkező esetben eredménye az oktatási azonosító számával kerül
kihirdetésre.
2019. március 21-22. között A kézhez kapott eredmény ismeretében a tanuló módosíthatja az
általános iskolában az intézmények rangsorát.
2019. április 23-ig Az intézmény értesíti a felvételi szintet teljesítők közül azokat, akiket a
fentiek alapján felvett az intézmény megfelelő évfolyamára.

2018.10.20. Az intézmény beiskolázási tájékoztatójának nyilvánosságra hozatala a
honlapon
2019. 11.16. 17.00 Általános szülői tájékoztató, iskola bemutatása
2019.11.19-20. Nyílt órák
2018.11.27-.2019.01.15 Középiskolai előkészítő csak hatévfolyamosoknak!
2019.05.06- 17. esetleges rendkívüli felvételi eljárás
2019.06.22. beiratkozás

