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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 70. tanévét kezdte meg 2019-ben. 

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 80%-a nyert felvételt. Az elmúlt tanévben 87 nyelvvizsga született 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.  
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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 iskolánk tökéletes otthona a város kajak-kenu szakosztályának. 

 
A központi felvételi vizsga menete: 

2019. december 06. 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 és BTMN tanulók részére részletes tájékoztató az alábbi 

linken olvasható: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekozta

to_felvetelizoknek/sni_tanulok_reszvetele 

A tanulók a Jelentkezési lapjukhoz mellékeljék az érvényes 

Szakértői vélemény másolatát 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! 

2020. január 18. 10.00 óra Az írásbeli felvételi ideje: a hat évfolyamos és a négy 

évfolyamos képzésekre egyaránt. 

2020. január 23. 14.00 óra Pótfelvételi (Csak igazolással mindkét évfolyamon!).  

2020. január 24-én 8.00 és 16.00 között A kijavított központi felvételi feladatsorok 

megtekinthetők, róluk az érdeklődő költségére fénymásolat készíthető.  

 Az Értékelő lapok későbbi időpontban vehetők át! 

2020. január 27. 16.00 óráig Az értékelés ellen jogorvoslati kérelem nyújtható be az iskola 

igazgatójának. 

2020. január 30-ig Az igazgató dönt a jogorvoslatról mely ellen fellebbezés nyújtható be a 

következő címre: Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ igazgatójának, 

2310 Szigetszentmiklós ÁTI-SZIGET Ipari Park I/a II.emelet 2018. 

február 04-ig.  

2020. február 4-6. között Az általános felvételi eredményeket tartalmazó Értékelő lap-ot a 

gimnázium eljuttatja a tanuló általános iskolájába. A Hat évfolyamos 

oktatásra jelentkező tanulók Értékelő lapja ezen a napon a gimnázium 

Titkárságán vehető át 8-14h között.  

A felvételi eredmény számításának módja: 

A központi felvételi eredménye az összteljesítmény 50 %-t adja.  
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Az általános iskolából hozott 7. év végi és 8. félévi érdemjegyek közül figyelembe vesszük az 

irodalom, a matematika, a történelem, a tanult idegennyelv és a tanuló által választott 

valamely tantárgyat (biológia, kémia, fizika, földrajz) 50 %-os súllyal. 

Matematika tantárgyi mentesség esetén a hozzánk jelentkező tanulók a 7. év végi és 8. 

félévi eredményük (fizika, biológia, kémia, földrajz, informatika tantárgyi jegyek) 

beszámításával váltják ki a matematika központi írásbeli eredményt. 

A hat évfolyamos képzésnél figyelembe vesszük az 5. év végi, 6. félévi érdemjegyek közül az 

irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, természetismeret tantárgyak eredményeit. A 

hat évfolyamos képzésen német nyelv oktatása megfelelő létszámú (15 fő) jelentkező esetén 

történik. Ha nincs meg a megfelelő létszám, akkor kezdő és haladó csoportban tanulják a 

diákok az angol nyelvet. 

Szóbeli felvételit nem tart az iskola. 

Az iskolába csak az a tanuló adhatja be a felvételi lapját a rendes felvételi eljárás során, 

aki a számára kijelölt felvételi vizsgán megjelent. 

2020. február 19-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 juttatják el 

jelentkezésüket. 

 

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.  

 

2020. március 16-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 tagozaton 34, négy évfolyamos 

tagozaton 34 - 34 tanuló vehető fel. A felvételi lapon jelezhető, ha valaki 

jeligével kíván szerepelni a rangsorban. Ellenkező esetben eredménye az 

oktatási azonosító számával kerül kihirdetésre.  

2020. március 19-20. között A kézhez kapott eredmény ismeretében a tanuló módosíthatja 

az általános iskolában az intézmények rangsorát.  

2020. április 30-ig Az intézmény értesíti a felvételi szintet teljesítők közül azokat, akiket a 

fentiek alapján felvett az intézmény megfelelő évfolyamára.
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Kérelem 

a központi írásbeli felvételi vizsga során  

a vizsgaszervezést érintő speciális körülményekre, illetve eszközökre vonatkozóan 

 
Vizsgaszervező intézmény neve: Ráckevei Ady Endre Gimnázium 

címe: 2300 Ráckeve Kossuth L. u.82-84. 

 

Tisztelt Intézményvezető Úr!  

  

Alulírott………………………………….….(szülő, gondviselő) azzal a kéréssel fordulok Önhöz, 

hogy…………………………………nevű gyermekem számára a mellékelt, érvényes szakértői 

véleményben foglaltak alapján, a felsorolt kedvezmények igénybevételét a központi írásbeli 

felvételi vizsgán engedélyezze.  

  

Tantárgy Kért kedvezmény1: 

    

    

    

  

  

  

……………..…….., 2019………………… 

  ........................................................................... 

 szülő (gondviselő) aláírása  

A kérelmet és a szakértői véleményt a központi írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a 

jelentkezési lappal együtt kell benyújtani a vizsgaszervező iskolához. 

A kérelmet a vizsgaszervező iskola igazgatója bírálja el. Az igazgató a szakértői vélemény 

alapján hoz döntést arról, hogy milyen kedvezményeket biztosít az SNI tanulónak az írásbeli 

vizsga során.  

A döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire vonatkozik. 

 

Melléklet: érvényes szakértői vélemény másolati példánya 

 
1 Lehetséges kedvezmények:  

- időhosszabbítás  
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- az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott segédeszköz használata   

- a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés  

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Tisztelt Érintett! 

A középfokú köznevelési intézmény a központi írásbeli vizsga lefolytatásához megadott 

személyes adatokat – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon 

kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet (a 

továbbiakban: GDPR) előírásainak betartásával – az alábbiak szerint használja fel:  

1. Adatkezelő adatai, elérhetősége: 
Megnevezés: Ráckevei Ady Endre Gimnázium 

Székhelye: 2300 Ráckeve Kossuth L. u.82-84. 

Elektronikus levélcím: titkarsag@rag.sulinet.hu 

Telefon: 06-24-519-050 

2. Adatvédelmi tisztviselő: név: dr. Gyürki-Thomann Anikó, cím: 2310 Szigetszentmiklós, 

ÁTI-Sziget Ipari Park 1/A., elektronikus levélcím: aniko.gyurki-thomann@kk.gov.hu 

3. A kezelt adatok köre:  tanuló oktatási azonosító száma, neve, születési helye, ideje, 

anyja neve, lakcím, tanuló telefonszáma, szülő telefonszáma, értesítési e-mail elérhetősége, 

sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

jelentkező esetén a szakértői bizottság véleménye és a hosszabb felkészülési idő, az iskolai 

tanulmányai során általa használt, megszokott eszközök biztosítására vonatkozó kérelem, 

szakértői bizottság véleményének másolata, valamint a központi írásbeli vizsga típusa, tárgya, 

eredménye, továbbá a tanuló általános iskolájának OM azonosítója, neve, székhelyének címe, a 

központi írásbeli vizsgát szervező intézmény (feladatellátási hely) neve, címe. 

A köznevelési intézmény az Oktatási Hivatal által működtetett középfokú intézmények felvételi 

információs rendszerében (a továbbiakban: KIFIR) köteles rögzíteni a vizsgázók jelentkezési 

adatait. Az adatok rögzítése adattovábbításnak minősül a KIFIR rendszerén keresztül az Oktatási 

Hivatal címzett részére. 

4. Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az 

adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Az adatkezelő jogi 

kötelezettségét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (4) bekezdés, 51. § 

(5) bekezdés, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI r.) 33. § írja 

elő. 

5. Az adatkezelés célja: A központi írásbeli vizsga lebonyolítása és a vizsga során a sajátos 

nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező 

részére hosszabb felkészülési idő, az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott 

eszközök biztosítása a szakértői vélemény alapján, továbbá a vizsgázó értesítése az eredményről. 

6. Az adatkezelés időtartama: 2020. szeptember 15.  

7. Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett joga: A GDPR 13. cikk (2) bekezdés 

alapján: 
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A tájékoztatás kéréséhez való jog: Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken 

keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Tankerületi Központtól arról, hogy a) mely személyes 

adatait, b) milyen jogalapon, c) milyen adatkezelési cél teljesítése érdekében, d) milyen 

forrásból, e) mennyi ideig kezeli, f) kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes 

adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.  Az érintett 

kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségen teljesíteni kell. A 

helyesbítéshez való jog: Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban 

kérheti, hogy az intézményvezető módosítsa a rá vonatkozó pontatlan személyes adatát, kérheti a 

hiányos személyes adatok kiegészítését. A törléshez való jog: Az érintett az 1. pontban megadott 

elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az 

adatkezelés közérdekből valósul meg, jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez, védelméhez vagy véleménynyilvánítás szabadságához, tájékozódáshoz való 

jog gyakorlásához szükséges. Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog: Az érintett az 

1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy az adatkezelő korlátozza az 

adatkezelést, ha a) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, b) az érintett vitatja az adatok 

pontosságát, c) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri 

azok felhasználásának a korlátozását, d) az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes 

adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényei érvényesítéséhez, 

előterjesztéséhez vagy védelméhez. Az adatkezelés korlátozása az a) pontban foglalt esetben arra 

az időtartamra szól, amíg az adatkezelő megállapítja, hogy az adatkezelés jogos indokai 

elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. A b)-d) pontban foglalt esetben a 

korlátozás a kérelemben foglaltak szerinti ellenőrzés lefolytatásáig tart. 

8. Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak a gyakorlása iránti kérelmet a 

intézményvezetőnél személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy elektronikusan az 

1. pontban elektronikus levélcímen kérheti. Az intézményvezető a kérelmet 25 napon belül 

megvizsgálja, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Az érintett a jogai megsértése 

esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

vizsgálatát kezdeményezheti. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Postacím: 

1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-

1400, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

A jogérvényesítés módjára az Infotv. 22-23. §-a, valamint az 52-58. §-a vonatkozik. 

 

 

 

mailto:radyg@rag.sulinet.hu
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu

