BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A 2018/2019-es tanévre az iskola háromféle
képzésre hirdet felvételt:
Tagozatkód
Osztály
Osztályfőnök
A képzés sajátos
jellemzője

01
Hat évfolyamos képzés
Hidvégi Klára
Iskolánk legsikeresebb
oktatási formája

Tagozatkód

02
Négy évfolyamos
humán osztály
Jankovics Dóra
Magasabb óraszám magyar
nyelvből

RÁCKEVEI ADY ENDRE GIMNÁZIUM

Osztály

ALAPÍTVA: 1950

Osztályfőnök
A képzés sajátos
jellemzője

A CSALÁD GIMNÁZIUMA

Tagozatkód
Osztály
Osztályfőnök
A képzés sajátos
jellemzője

03
Négy évfolyamos
reál osztály
dr. Balogh Lászlóné
Magasabb óraszám
matematikából

Mindhárom képzésre jellemző
Induló osztályok
száma
Felvehető tanulók
száma
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E-MAIL: radyg@rag.sulinet.hu
www.radyg.hu
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I. idegen nyelvként: angol,
német
Oktatott idegen
II. idegen nyelvként:
nyelv
angol, német, francia vagy
orosz nyelv
magyar, matematika,
Emelt szintű
történelem, angol nyelv,
érettségire való
német nyelv, biológia, kémia,
felkészítés
fizika, testnevelés
Csoportbontásban idegen nyelvek, informatika,
tanult tárgyak
magyar nyelv/matematika

FONTOS INFORMÁCIÓK
Nyílt napok: 2017. november 20-21.
Jelentkezés: előzetes regisztrációval az iskola
honlapján: www.radyg.hu
Hat évfolyamos középiskolai előkészítő:
2017. november 28.
Négy évfolyamos középiskolai előkészítő:
2017. november 30.
Jelentkezés: előzetes regisztrációval az iskola
honlapján: www.radyg.hu
Részvételi díj: nincs
Jelentkezés a központi felvételi vizsgára:
Jelentkezési lappal:
o letölthető a gimnázium honlapjáról
www.radyg.hu
o átvehető a Titkárságon
o átvehető a Nyílt napokon
Határidő: 2017. december 9.
Központi írásbeli felvételi ideje:

2018.01.20.

Központi írásbeli pótfelvételi ideje: 2018.01.25.
Reméljük, sikerült felkelteni az érdeklődést
iskolánk iránt. További kérdéseikre készséggel
válaszolunk az iskola bármely elérhetőségén
keresztül.

Tanulmányi eredményeink:
Az intézmény évek óta tartja a felsőoktatási
felvételi eredményeit: 60-80% tagozattól függően.
A tavalyi évben:
 összesen 46 nyelvvizsga született, ebből
7 felsőfokú,
 10 kitűnő érettségiző volt,
 65 fő tett előrehozott érettségit, amelyből
48 jeles eredmény született,
 48 emelt szintű érettségit tettek, amelyből
34 lett jeles.




Saját felújított konyha és ebédlő, büfé
Iskolánk emelt szintű vizsgaközpont
kémiából és biológiából.
 Jogosítvány-szerzési lehetőség
 Sportolási lehetőségek:
o ingyenes tömegsport: röplabda, atlétika,
futball
o egyesületi: röplabda, kajak, sárkányhajó
o Ady-olimpia röplabdából és futballból





Gazdag iskolán belüli programkínálat:
o Gólyatábor, Gólya-avató, Ady-napok,
Hugó-nap, vetélkedők, pályaorientációs
kirándulások, színházlátogatások,
jótékonysági est, Ady-bál, versenyek,
iskolai zenekar



Év végi vizsgák az érettségi tárgyakból



Alkotóbarát környezet – Kávéház, Műhely kulturális folyóirat

Természetjáró szakosztály:
o szervezett túrák egész évben
o régésztábor Regécen

Az idei tanévben szeptember végéig 34 középfokú
nyelvvizsga született.



További értékeink, avagy
miért pont mi?
 Kevesebb utazás mellett több idő jut az
otthoni tanulásra, sportra, délutáni
elfoglaltságokra, barátokra és a családra.
 A HÉV 8 perc gyalog, a buszmegálló az iskola
mellett van.
 A tanítás 14.45-kor véget ér.
 Páratlan szépségű földrajzi elhelyezkedés a
Duna partján



Folyamatosan megújuló, patinás
iskolaépület –hamarosan nyílászárócsere,
projektorokkal felszerelt tantermek
Saját, felújított menza, helyben
főzött






Külföldi kirándulások:
o adventi vásár Bécsben
o utazások az Egyesült Királyságba
o sítábor Franciaországban
ebéd, iskolai büfé
Sportolási lehetőségek



Családias gimnázium vagyunk:
o odafigyelünk a gyerekekre,
neveljük őket
o szervezett, személyre szabott
továbbtanulási konzultációkkal segítjük a
végzősöket
o barátságos, elfogadó, megértő légkör
o családok generációi érettségiztek falaink
közt
o a tanári kar tagjai között is sok egykori
diákunk van
o saját iskolai logóval díszített pólónk,
pulóverünk van
Minden évben kiváló Ady-diákot –
példaképet – választunk a végzős
évfolyamból.

