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Tájékoztatás 

 

A 2020. január 31-én megjelent NAT számos változást hozott az oktatásban. Az új 

alaptanterv új kihívások elé állította intézményünket. 

Szeretnénk továbbra is megfelelni a szülői elvárásoknak, ennek megfelelően a 21. század 

követelményeinek megfelelő, versenyképes tudást adni tanulóinknak, és az iskolánk 

értékrendjét alapvetően meghatározó keresztény szellemiséget közvetíteni intézményünk 

25 éves hagyományaink szerint. 

Az intézmény által kínált lehetőségek szerint 5. évfolyamon a következő képzéseket 

kínáljuk: 

 emelt nyelvi osztály – angol és német nyelv  

 nyolcosztályos gimnáziumi képzés – emelt matematika és emelt bölcsészet  

 általános iskolai képzés készségtárgyak specializációval (kreativítás, 

élménypedagógia) 

 

Kérem, az alábbi kérelem kitöltésével jelölje meg, hogy gyermeke sorrendben melyik 

képzésben szeretne részt venni, majd a kitöltött kérelmet legkésőbb 2020. március 03. 

napjáig szíveskedjen eljuttatni az intézmény titkárságára vagy az aláírt és kitöltött 

dokumentumot az intézmény e-mail címére (szentimrenyh@gmail.com) is visszaküldheti 

szkennelt formában.  

 

Felhívom a figyelmét, hogy az Ön által megadott sorrend az igények felmérését szolgálja, 

az osztályok kialakítása során az intézmény más szempontokat is figyelembe vesz (pl. 

központi felvételi eredmények).  

 

A jelentkezés során megjelölt sorrend nem jelenti automatikusan a kívánt csoportba 

való besorolást! 

 

Segítségüket és megértésüket előre is köszönjük! 

 

        Tormássiné Kapitány Ágotha 

                  intézményvezető 
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Kérelem 

a 2020/2021. tanévre vonatkozóan 

az 5. évfolyamra jelentkezők számára 

 

Alulírott ________________________________ (törvényes képviselő neve) kérelmezem, 

hogy amennyiben arra mód és lehetőség van, _____________________________ nevű 

gyermekem (oktatási azonosítója: ……………………………………..) a 2020/2021. 

tanévben a Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és 

Alapfokú Művészeti Iskola nevelési-oktatási intézményben 5. évfolyamon a tanulmányait az 

alábbiak szerint folytathassa tanulmányait. 

 

Sorrend Képzés megnevezése 

  emelt nyelvi osztály - angol nyelv 

  emelt nyelvi osztály - német nyelv 

  nyolcosztályos gimnáziumi képzés – emelt matematika 

  nyolcosztályos gimnáziumi képzés – emelt bölcsészet  

  általános iskolai képzés készségtárgyak specializációval  

(Kérem, jelölje 1-5-ig terjedő skálán – ahol az 1=leginkább, 5=legkevésbé –, hogy melyik 

képzésben szeretne részt venni gyermeke. Kérem, hogy a sorrendben egy számot csak 

egyszer adjon meg.) 

 

Nyíregyháza. 2020. …………… hó …………… nap 

 

___________________________________ 

törvényes képviselő (szülő) aláírása 

 

mailto:szentimrenyh@gmail.com

