Felvételi tájékoztató
Iskola neve: Korányi Frigyes Görögkatolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
OM azonosító: 033649
Vezető neve: Bobonka Gyula Miklós
Pályaválasztási felelős neve: Tudlik Tiborné
Iskola címe: 4320 Nagykálló, Korányi Frigyes út 27.
Iskola telefonszáma: 06-42-263-443
E-levél: kozepiskola@nkgim.hu
Honlap: www.koranyigimi.hu
Gimnáziumi képzés
Belső
kód

Osztály megnevezése

Képzési Választható
idő
nyelv

Egyéb információ

Felvehető
létszám

0001

Magyar-német két
tanítási nyelvű tagozat

1+4 év

német
angol

Nyelvi előkészítő évben heti 22 óra német
nyelvi óra, 9. a évfolyamtól matematika,
földrajz, célnyelvi civilizáció, történelem
oktatása német nyelven, anyanyelvű tanárok,
közép és felsőfokú ÖSD és DSD nyelvvizsga
helyben, külföldi továbbtanulás és külföldi
nyári munka lehetősége, célnyelvi érettségi,
ösztöndíj lehetőségek.
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0002

Angol-informatika
osztály

1+4 év

angol
német

A nyelvi előkészítő évfolyamon a tanulóknak
heti 15 óra angol órájuk van. 9.c évfolyamtól
heti 5 órában folytatják a diákok az angol
nyelvet. Emelt óraszámú informatikai
képzésben részesülnek.
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0003

6 évfolyamos
gimnáziumi osztály

6 év

német
angol

Az osztály emelt óraszámban, csoportbontásban tanulja a magyar nyelv és irodalom,
illetve a matematika tantárgyakat. A képzést
teljesebbé teszi a magas óraszámú nyelvi
oktatás.
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0004

Humán-reál
gimnáziumi osztály

4 év

német,
angol

Humán-reál vonalon, a magyar nyelv és
irodalom vagy matematika tantárgyakból
emelt óraszámú képzés csoportbontásban; első
idegen nyelvből emelt óraszám.

15

0005

Dráma-osztály

4 év

német
angol
francia

A „drámás” képzés mindenekelőtt a
kommunikációt helyezi középpontba. Szakmai
tantárgyak: Színészmesterség, színház- és
dráma-történet, színpadi mozgás, tánc,
hangképzés, színpadi ének, beszéd-technika és
művészi beszéd.

15

0006

Média-osztály

4 év

német
angol
francia

A digitális kompetencia valamint a média
alapok megszerzésére irányul a képzés.
Felkészítés középszinten sikeres média
érettségi vizsga letételére. Az elmélet mellett a
gyakorlati képzésre is lehetőség nyílik.

15

Kollégiumi férőhely: Minden felvett 7. és 9. osztályosnak kollégiumi férőhelyet tudunk biztosítani.
Az intézmény különlegessége, specialitása: külföldi tanulmányutak, ÖSD, DSD német nyelvvizsgahely, NI
mentorált iskola
Nyílt tanítási nap: 2018. november 20. (kedd) 9:00

Felvételi: Gimnáziumunkba a felvétel a tanulmányi eredmény alapján rangsor felállításával történik.
Dráma-osztályban készségfelmérő van.
3 vers, vagy próza, vagy monológ
– 1 népdal
– 1 bármilyen dal (hangszert, zenei alapot lehet hozni)
– mozgás (a felvételire hozni kell sportruhát és cipőt)
– A gyakorlati felvételi egész napos
– A gyakorlati felvételi rendje:
 egyéni meghallgatás: bemutatkozás, a hozott vers, próza, vagy monológ bemutatása, utána instrukció
szerint kell újra elmondani a szöveget, majd az ének következik
 csoportos feladat: improvizációs gyakorlatok megvalósítása 4 fős csoportban
 mozgás: mozgáskövetés, ritmusgyakorlatok, mozgás improvizáció különböző zenére
– A jelentkező tanulók behívásának pontos időpontja az intézmény honlapján olvasható.
A készségfelmérő idejéről külön értesítést nem küldünk!
Készségfelmérő időpontja:
2019. február 25. (hétfő) 900
Pótfelvételi időpontja:
2019. március 04. (hétfő) 900

