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FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK ÉS ELJÁRÁS
A CREASCOLA NYOLOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMBAN

FELVÉTELI ELJÁRÁS A 2022/23-AS TANÉVBEN
5. OSZTÁLYOSOKNAK

A 2022/23-as tanévben két 5. osztályt indítottunk. Jelenleg még van szabad hely 
mindkét osztályban. 

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK A 2022/23-AS TANÉVBEN
5-6-7-8-9-10. OSZTÁLYOSOKNAK

Jelenleg összesen 7 osztályunk van az alábbi évfolyamokon: 
6.a | 7.a | 7.b | 8.a | 9.a | 9.b | 10.a

A felvételi eljárásunk több részből áll, mely 2 napon valósul meg.

ÍRÁSBELI FELVÉTELI: (1. nap)
          1. MATEMATIKA (45’)
          2. MAGYAR (45’)
Követelménye a megfelelő évfolyam általános iskolai tananyaga.

SZÓBELI FELVÉTELI: (2. nap)
         1. MATEMATIKA (15’): 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

          2. MAGYAR (15’): beszélgetés egy szövegről, ahol az alábbi készségeket mérjük:
• hangos olvasás
• a szövegvilág megértése, értelmezése
• irodalmi jártasság életkornak megfelelően
• információk keresése a szövegben
• kreatív feladatok

          3. SZEMÉLYES (15’): a kitöltött FELVÉTELI KÉRDŐÍV alapján
           4. MŰHELYFOGLALKOZÁS (60-90’)
 Mini, játékos, részben természettudományos vonatkozású műhelyfoglalkozás, ahol a  
 jelentkezők számot adnak kreativitásukról, ötletességükről, valamint arról, hogy hogyan  
 képesek csoportokban kooperatívan gondolkodni, kommunikálni és alkotni.

CSALÁDOS BESZÉLGETÉS  (15-20’) - csak szülőknek
 A beszélgetés során szeretnénk megismerni a hozzánk jelentkező diákok családjait. Mi  
 motiválja őket gyermekük taníttatásában, iskolaválasztásában?

A Felvételi Bizottság véleményét figyelembe véve a felvételről az Igazgató dönt.



IDŐPONTOK

FELVÉTELI ELJÁRÁS

A fenti felvételi időpont csak az ÍRÁSBELI felvételi és a CSALÁDOS BESZÉLGETÉS 
időpontját jelzi. A SZÓBELI felvételi pontos időpontjáról és beosztásáról a mailen 
megküldött felvételi tájékoztatóból fognak értesülni. A SZÓBELI felvételik általában 
1-2 nappal követik az ÍRÁSBELI felvételit. A felvételi napján a felvételiző 
gyermeknek - iskolai hiányzásáról - igazolást állítunk  ki. 

JELENTKEZÉS:
A www. crescola.hu/jelentkezes oldalon kitölthető Google űrlapon a megadott 
határidőig.

ÉRTESÍTÉS A FELVÉTELIRŐL:
A beérkezett jelentkezések alapján elkészül a jelentkezettek beosztása, melyről a 
szülőket írásban tájékoztatjuk.

REGISZTRÁCIÓS DÍJ:
A regisztrációs díj befizetésével gyermeke részt vehet a Creascola saját belső felvételi 
eljárásában, használhatja a felvételi eljárás során szükséges anyagokat, és részletes 
írásbeli tájékoztatást kap gyermeke elért teljesítményéről.
A regisztrációs díj összege 2022. október 1-től bruttó 25.400.-Ft 

A jelentkezési határidő napján átutalási számlát állítunk ki a regisztrációs díjról, 
amelynek átutalási határideje a felvételi napját megelőző 2 munkanap. A 
regisztrációs díj határidőre történő meg nem fizetése esetén a diákot nem áll 
módunkban felvételiztetni.

ÉRTESÍTÉS A FELVÉTELRŐL:
A felvételit követően a szülők egy ÉRTÉKELŐ nyomtatványt kapnak e-mailen, melyen 
egy összegző, átfogó képet adunk gyermekük felvételin nyújtott eredményéről, 
összképéről.

BEIRATKOZÁS
A beiratkozás időpontjakor a beiratkozó család az Iskolatitkárság által kap 
tájékoztatást a diák osztályba sorolásáról. Az osztályba sorolást a Felvételi Bizottság 
javaslata alapján az Igazgató teszi meg.

Az Igazgató dönt arról, hogy a felvett diák mikor kezd a Creascolában.

NYÍLT NAPOK:
1. 2022. november 12.
2. 2022. november 26.
3. 2023. április 22.

FELVÉTELI IDŐPONTOK:
1. 2022. december 8. - jelentkezési határidő:  2022. december 01.
2. 2023. május 18. - jelentkezési határidő: 2023. május 11.



RENDKÍVÜLI FELVÉTELI ELJÁRÁS

Azonnali iskolaváltási szándék esetén a Creascola Nyolcosztályos Gimnázium veze-
tősége külön bírálja el a beérkezett jelentkezést.
A kérelem beérkezése után max. 2-3 napos határidővel értesítjük a szülőket a felvé-
teli lehetőségekről.

VÁRÓLISTA
Amennyiben felvételt nyert gyermeke, ám jelenleg nincs szabad hely az adott 
évfolyamon, osztályban akkor városlistára kerül a diák. Amint a csatlakozásra 
lehetőség nyílik, keresni fogjuk a szülőket. 

FELVEHETŐ TANULÓK SZÁMA

Osztályainkba max. 24 diákot veszünk fel.

HOGYAN KÉSZÜLJENEK A FELVÉTELIRE?

MIT KELL HOZNI A FELVÉTELIRE?

jelentkezes@creascola.hu | + 36 20 316 6662 | www.creascola.hu

Javasoljuk a felkészüléshez a SZÓBELI FELVÉTELI résznél jelzettek gyakorlását, az 
elmúlt évek központi feladatlapjainak megoldását és az így felmerült hiányok 
pótlását.
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozponti_feladatsorok

ÍRÁSBELI
• személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány
• kézzel kitöltött FELVÉTELI KÉRDŐÍV (jelentkezés után kapják meg e-mailen) 
• toll (nem radírozható, nem piros)
• póttoll
• színes ceruza (nem piros)
• kulacs vagy műanyag palack
• papírzsebkendő
SZÓBELI
• személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány
• a gyermek egy szabadon választott alkotása 
• egy tavalyi iskolai füzet 
• kulacs vagy műanyag palack
• papírzsebkendő


