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Pótelvételi követelmények és eljárás a
Creascola Innovatív Nyolcosztályos Gimnáziumban:
A 2021/2022 tanévben pótfelvételt hirdetünk az alábbi évfolyamokra

A betöltelten helyekre lehet jelentkezni.

A pótfelvételi időszak 2021. május - júniusban lesz.

A központi jelentkézési lap még nem jelent meg, de jelentkezési szándékát 
már most is jelezheti felénk.

2021 szeptemberi kezdéssel: 

A pótfelvételi eljárásunk több részből áll. Ezek a következők: 

1. Írásbeli pótfelvételi – követelménye a megfelelő évfolyam 
általános iskolai tananyaga.

2. Szóbeli pótfelvételi:
Mini, játékos, részben természettudományos vonatkozású műhelyfoglalkozás, 
ahol a jelentkezők számot adnak kreativitásukról, ötletességükről, 

   

valamint arról, hogy hogyan képesek csoportokban kooperatívan gondolkodni, 

  

kommunikálni és alkotni.

•

Beszélgetés egy szövegről, ahol az alábbi készségeket mérjük: 
• hangos olvasás
• szövegértés, szövegértelmezés
• a szövegvilág megértése, értelmezése
• irodalmi jártasság életkornak megfelelően
• információk keresése a szövegben
• olyan nyelvi, nyelvtani jelenségek felismerése a szöveg alapján, 

   

amelyekkel eddigi tanulmányaik során már találkozhattak. 

•

•

Matematikai készségek, képességek:
• számolási, becslési:

5. évfolyam: egész és valamelyest a racionális számok köre,
 6-7. évfolyam: racionális számok köre,
 8. évfolyam: racionális és részben a valós számok köre

• kombinatív, rendszerezési
        (pl. esetek megtalálása, megszámlálása)

• induktív és deduktív logikai,
        (egyszerűbb következtetések, sejtések, általánosítás, analógiák)

• szövegértés és -alkotás
        (szöveges feladat megoldása, és a megoldás bemutatása)

• térlátás, térbeli, időbeli és egyéb mennyiségi viszonyokban való tájékozódás
• kreativitás, problémamegoldás és -felvetés (a szöveges feladat kapcsán, illetve 

esetlegesen a megoldott probléma alapján vonatkozó kérdések, 

   

újabb problémák megfogalmazása)
•

 

figyelem, koncentráció és emlékezet

3. Családi beszélgetés (szülők és gyerekek együtt)
• motivációk az iskolaválasztásban

• minden információ, ami lényeges az iskola szempontjából a diákról és a családról

A felvételi bizottság véleményét figyelembe véve a felvételről az igazgató dönt.

A 6-7-8-9. ÉVFOLYAMRA JELENTKEZŐK PÓTFELVÉTELIJÉNEK IDŐPONTJA

Írásbeli:
• április 12-18. között 

 Szóbeli:

A pontos dátumról tájékozattást küldünk a jelentkezőknek.

• április 26-30. között

A felvételizőket május 10-ig értesítjük az eredményről.

A pótfelvételi eljárás regisztrációs díja ezeken az évfolyamokon 19.500 Ft. 
Ezért:
•

 

részt vehet az eljárásban, használhatja a felvételi eljárás 
során szükséges anyagokat 

•

 

részletes, írásbeli tájékoztatást kap az elért teljesítményéről.

A felvételre javasoltaknak az év további részében további kreatív iskolai 
foglalkozásokat biztosítunk.

Jelentkezési határidő: 2021. április 9.

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁS 2021-BEN A 6-7-8-9. OSZTÁLYT KEZDŐK SZÁMÁRA

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁS 2021-BEN AZ 5. OSZTÁLYT KEZDŐK SZÁMÁRA

AZ 5. ÉVFOLYAMRA JELENTKEZŐK PÓTFELVÉTELIJÉNEK IDŐPONTJA

Jelentkezési határidő: 2021. május 10.


