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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
továbbtanulni szándékozó gyerekeket. 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 tanulónk,
és ebből 7 felsőfokú.
Sportolási lehetőségek:
A gimnázium nevelőtestületének meggyőződése, hogy a kisvárosi lét elvárását meghaladó
tanulmányi szint csak úgy érhető el, ha tanítványaink aktívan sportolnak. Iskolánkban több
évtizedes hagyománya van a röplabdának. Az idei tanévben röplabda és labdarúgás edzésekre
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
Az SNI-s és BTMN-s tanulók a jelentkezési lapjukhoz mellékeljék a
szakértői véleményt és a szülő kérelmét. Eredményüket a kért
felmentés alapján bíráljuk el. Nem számít bele a felmentés miatt nem
megoldott vizsgarész a végeredménybe. A csak többletidőt kérők a
többi felvételizővel azonos módon kapnak felvételi eredményt!
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
igazgatójánál.
2019. február 04-ig Az igazgató dönt a jogorvoslati kérelemben foglaltakkal kapcsolatban,
illetve továbbítja azt a fenntartó részére 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.
A felvételi eredmény számításának módja:
A központi felvételi eredménye az összteljesítmény 50 %-t adja.
Az általános iskolából hozott érdemjegyek közül figyelembe vesszük a magyar nyelv és
irodalom, a matematika, a történelem, a tanult idegennyelv és a tanuló által
választott valamely tantárgyat (biológia, kémia, fizika,, földrajz) 50 %os
súllyal.
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.
Az SNI tanulókkal kapcsolatban részletes tájékoztatás található az alábbi elektronikus címen:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/altalanos_tajekoztatas/sni_tanulok_reszvetele

A felvételi eljárással kapcsolatos további információk az alábbi elektronikus címen:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/altalanos_tajekoztatas

