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KOLLÉGIUM



Bele merjen-e gyermekem vágni a felvételibe?

 Mindenkinek érdemes megpróbálni, aki korábban tervezte.

 Az írásbeli vizsgán való részvétel lehetőség arra, hogy a szülő

visszajelzést kapjon arról hogy, gyermeke milyen szinten áll más

iskolájából jelentkezett tanulókhoz képest.



A járványhelyzet/karantén miatt úgy érzem

gyermekem lemaradt és nem merjük vállalni a

felvételit…

 A járványhelyzet miatt fennálló nehézségek, az esetleges online oktatási forma

kihívásai mindenkit egyformán érintenek.

 Emiatt a diákok nem kerülnek egymáshoz képest hátrányba.

 A felvételin való részvétel által válik lehetővé, hogy a gyermek bekapcsolódjon a

nyolcosztályos képzésbe.

 Vesztenivalója nincs a gyermeknek, ez nem jelent továbbtanulási kényszert, de a

lehetőségét megteremti.



Hogyan jelentkezhet gyermekem írásbeli

felvételire?

 Iskolánk honlapján (frater.hu) a beiskolázás menüpontban találhatók a jelentkezési

tudnivalók; a jelentkezési lap nyomtatványa, illetve az elektronikus jelentkezés

felületének linkje.

 A kitöltéshez általános iskola közreműködése nem szükséges.

 A papír alapú jelentkezési lap leadható az iskola portáján, illetve beküldhető postai

úton (3525 Miskolc Városház tér 6.), vagy szkennelve a titkarsag@frater.hu e-mail

címre. Az ügyfélkapus elektronikus jelentkezés közvetlenül beérkezik iskolánkba.

mailto:titkarsag@frater.hu


Hol van lehetőség megírni a központi írásbeli

felvételit?

 Az intézményünkbe jelentkező diákoknak ajánljuk, hogy iskolánkban írják meg a

központi felvételit.

 Azok a diákok, akik távolabb laknak Miskolctól, írhatják a lakóhelyükhöz közeli

középiskolában, ha ott szerveznek az adott évfolyamra irányuló központi írásbeli

vizsgát.



Mikor és meddig jelentkezhet gyermekem az

írásbeli felvételire?

 A jelentkezés folyamatos de a végső határidő: 2021. december 3.



Ha a központi írásbeli nem sikerül, akkor az

mennyire befolyásolja a felvételit?

 A központi írásbeli vizsga 50 %-ban számít be intézményünkben a végső

pontszámba.

 Ezért is érdemes tehát belevágni és megírni, ugyanis egy gyengébb eredmény

után van még mód a szóbeli felvételin, valamint a „hozott pontokkal” javítani.



Hogyan készülhet fel eredményesen gyermekem a

felvételire?

 Az egyik leghatékonyabb mód a felvételi előkészítő tanfolyam, ami tematikusan

felkészít az írásbeli és a szóbeli vizsgákra.

 A honlapunkon a beiskolázás menüpontban az összes korábbi felvételi

feladatlap elérhetősége megtalálható, megoldással együtt.



Ha nyelvi tagozatra jelentkezik gyermekem, akkor

jelentkezhet-e másik tagozatra is?

Az angol vagy német tagozat mellett általános tantervű képzésre is

jelentkezhetnek a 8 évfolyamos gimnáziumi osztályokba felvételiző diákok.

 Ajánljuk, hogy az általános tantervű képzési formát a nyelvi tagozat

preferálása esetén is jelöljék meg, „biztonsági tartalékként”.

 Így jóval nagyobb az iskolába való bekerülés esélye.



Mit takar a nyelvi tagozat és milyen óraszámban

tanulják a gyerekek nyelvi tagozaton az angol és a

német nyelvet?

 Tudásszint szerint csoportbontásban oktatjuk a gyerekeket.

 A nyelvi tagozaton heti 6 órában történik az oktatás. A képzés során a nyelvi

készség fejlesztését angol és német anyanyelvű munkatárs is segíti.

 A nyelvi szaktantermek és a felszerelt osztálytermek lehetőséget biztosítanak a

digitális technika alkalmazására.



Tudnak-e csoportbontást biztosítani?

 Az idegen nyelv, a matematika, az informatika és a hittan tantárgyak oktatása

kiscsoportos keretek között zajlik.

 Így az oktatás sokkal személyre szabottabb és a hatékonyabb.



Mekkora az osztályok létszáma?

 A nyolcosztályos képzés keretében két osztályt indítunk.

 32- 32 fős tervezett létszámmal.



Gyermekem jelenleg versenyszerűen sportol, ezt

tudja-e folytatni a későbbiekben?

 Az aktív sportot továbbra sem kell abbahagyni.

 Egyesületi kikérővel elengedjük a gyerekeket a versenyekre, mérkőzésekre.

 A kötelező heti öt testnevelés órából kettőt egyesületi igazolás alapján külső

helyszínen is teljesíthet a tanuló. Ezzel támogatjuk sportoló tanulóink

időbeosztását.



Milyen felekezetű gyermekek jelentkezhetnek az

intézménybe?

 A római-, görögkatolikus, református és evangélikus felekezetű diákokon kívül

iskolánk nyitott azon tanulók fogadására is, akik elfogadják az iskola keresztény

szellemiségét, házirendjét.

 A magas szintű oktató munka mellett különös nagy hangsúlyt fektetünk

tanulóink lelki nevelésére is.



Tudnak-e étkezést biztosítani gyermekemnek?

 Épületegyüttesünkben saját melegítőkonyhával rendelkezünk.

 Az alsóbb évfolyamosok az órarendjükbe beépített szabad sávban együtt

ebédelnek, tanári felügyelettel.

 Az iskolában a büfé is egész nap rendelkezésre áll.

 A tanórák után 16 óráig osztályonként napközit biztosítunk külön

csoportban.



Az általános iskola felső tagozatához képest több

tanórája lesz-e a gyermekemnek?

 Alapjában véve nem.

 Gimnáziumunkban ez a korosztály ugyanazt a tananyagot tanulja, mint az

általános iskolában. A kiválogatás eredményeként a legtöbb esetben

biztosított a gyorsabb haladás és a tananyag magasabb szinten való

elsajátítása.

 A hatékonyságot növeli a csoportbontás.

 A nyelvi tagozatokon heti két órával magasabb az óraszám.



Egyéb, nem megválaszolt kérdés esetén keressék az

iskolát elérhetőségeinken:

+36 46 412 024

informacio@frater.hu


