Négyévfolyamos, sport-tehetséggondozó képzés
Kód: 0002

Képzési idő: 4 év

Keretszám: 32 fő

Írásbeli felvételi: Központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal
megszervezett írásbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából.
A felvételi kérelmekről a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, matematika központi
írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga eredményei alapján döntünk.
Az alkalmassági vizsga eredményét a felvételi feltételeként vesszük figyelembe, a
rangsorolásban nem játszik szerepet.
Az alkalmassági vizsga hét elemből áll: 30 m-es futás állórajttal, 1000 m futás, helyből
távolugrás, kislabdahajítás, tornagyakorlat (mérlegállás, gurulóátfordulás előre, hátra,
tarkóállás), szlalom labdavezetés, kötél- vagy rúdmászás.
Az alkalmassági vizsga feltétele egy orvosi igazolás, amely igazolja, hogy a tanuló rendszeres
sporttevékenységet folytathat!
A szóbeli vizsga külön felkészülést nem igényel, az általános sportműveltséget méri. 10 pont
A szóbeli vizsga témakörei:
Versenyeredmények
Rendszeres sportolás
Sport és tanulás kapcsolata
Kommunikációs képesség
Motiváció
Ugyanakkor fenntartjuk a jogot, hogy megfelelő, a bejutáshoz elegendő tanulmányi és
felvételi eredmény ellenére is elutasítjuk azt a diákot, akiről a felvételi bizottság úgy dönt,
hogy maga a felvételiző diák és/vagy annak családja nem nyitott iskolánk alapértékeire.
Ennek jelei a szóbeli felvételi közben zajló beszélgetésből derül ki: valaki Istentagadó, nem
elkötelezett a piarista értékekre, nem közösségi ember, nem igyekszik az élet minden területén
a fejlődésre, igényességre.
(Az alapértékeinket a bemutatkozó részben olvashatják.)
A képzés jellemzői
- Olyan osztálytípus, amely sportoló-,élsportoló fiatalok nevelését-oktatását vállalta fel.
- Iskolánk speciális adottságai:
-élsportolói státusz szerezhető,
- mentortanár segít,
- csoportbontásos testnevelés oktatás,
- az iskola területén elhelyezkedő kollégium,
- nemzetközi méretű, modern sportcsarnok,
- sportpályák, 200 m körpályás rekortán futópálya áll rendelkezésre.

- Különböző szinten sportoló fiataloknak ajánljuk ezt az osztálytípust:
1. Azoknak a tanulóknak, akik még nem találták meg a képességeiknek megfelelő
sportágat, segítünk a gyermekek alkati és pszichikai tulajdonságainak legjobban megfelelő
sportág kiválasztásában. A szegedi sportegyesületekkel kötött együttműködési szerződések
révén, az edzőkkel kapcsolatot tartva tudjuk őket sportegyesületekhez irányítani.
Ezek a sportegyesületek:
-Muréna Szegedi Úszó-és Búvárklub
- Naturtex-SZTE-Szedeák
-NKM Szeged Vízisport Egyesület
- MOL-Pick Szeged
- Szegedi Úszó Egylet
-Szegedi Vízipóló Suli
-SZVSE
-Tuti Korcsolyázó Közhasznú Sport Egyesület
2. Azoknak a tanulóknak, akik hetente 3-5 délutáni edzésen és rendszeres hétvégi
versenyeken vesznek részt, segítséget nyújt a tanulás és a sport tevékenység
összehangolásában. Az osztályokban 9.-10. évfolyamban heti 4 órában+1 sportelmélet
órában, 11.-12. évfolyamban heti 5 órában, csoportbontásban – egyéni sportokkal és
csapatsportokkal foglalkozó tanulók csoportja - történik a testnevelés oktatása, a magasabb
szintű testnevelés képzés érdekében.
3. Azoknak a tanulóknak, akik kiemelkedő sporteredményekkel rendelkeznek,
segítséget nyújt a tanulás és az élsport tevékenység összehangolásában. Ennek feltétele
iskolánkban az élsportolói cím elnyerése. Az élsportolói státusszal rendelkező tanulóink
egyénre szabottan - a sportáguk követelményeinek és a tanulási képességeiknek megfelelően kérhetnek segítséget az iskolai hiányzásaik és a tanulmányi munkájuk összeegyeztetésében
(egyéni beszámolások egyeztetése szaktanárokkal). Ebben a mentortanárok segítik a
tanulók, szülők, tanárok együttes munkáját. Feladatuk a kiemelkedő sporteredményeket elérő
tanulók segítése, sporteredményeik figyelemmel kísérése.
- Iskolánk szellemisége, piarista lelkisége is vonzó lehet a sportoló fiatalok szüleinek, amely
befolyásolja döntésüket. Tanulóink sporttevékenységének figyelemmel kísérése mellett
tanáraink a tanulmányi eredményeikre is figyelnek. Sok esetben bebizonyosodott, hogy a
sport ezeknek a fiatal lányoknak/fiúknak egy megtartó erő, ami a tanulásukra is visszahat. ---- Csoportbontásban oktatjuk az idegen nyelv, informatika és a művészeti tárgyakat.
- A csoportbontásban történő testnevelés oktatás a magasabb szintű fizikai terhelést biztosítja,
amely feltétele a kiemelkedő eredmények elérésének a különböző sportágakban.
- A tanulmányi területen oktatott idegen nyelvek: angol, német, francia, latin, olasz, spanyol. - Diákjaink heti két órában, az órarendbe illesztve katolikus hittant tanulnak. A református
vallású tanulóknak lehetőségük van abban az órakeretben református hittant tanulni.
- A kiemelkedően sportoló tanulóknak az Országos Diákolimpián elért I-III. helyezésért a
felsőoktatási intézményekbe jelentkezésükkor 10 többletpont jár, bármely szakirányra
jelentkeznek. Főbb iskolai sikersportágak:
- az atlétika országos diákolimpia döntőjébe rendszeresen bejutnak iskolánk tanulói, a
legjobb eredményt – első hely – 2013-2014-es tanévben az V. korcsoportos fiú mezei
futócsapatunk érte el, majd képviselte a nemzeti színeket az izraeli mezei világbajnokságon;
- korosztályos válogatott tanulóink triatlon, evezés, sakk, gyorskorcsolya, vízilabda, kajakkenu, búvárúszás, taekwondo, cselgáncs és úszás sportágakban képviselték és képviselik
iskolánkat.
- A sportban előforduló sérülések lehetősége, a kiemelkedő sporteredmények elmaradása a
szülőket,11.évfolyamon már a gyerekeket is inkább a továbbtanulás felé fordítja. A 11.

évfolyamtól kötelezően felvett emelt tantárgyak segítenek ebben. A sporttagozaton elsősorban
az erős, középszintű érettségi megszerzése a cél, de vannak olyan kiemelkedő képességű,
céltudatos tanulóink - a sporttagozaton is - akik emelt szintű érettségire felkészülést
igényelnek a továbbtanulásukhoz. Iskolánk továbbtanulási mutatói alapján erre felkészült,
segíteni tudja tanulóinkat. Az emelttantárgyak közül többen a biológia tárgyat választják a
tanulók, de kémia, fizika és földrajz tantárgyakból is rendszeresen érettségiznek. A
testnevelési irány mellett népszerű ebben az osztálytípusban a katonai, rendészeti pálya.
Ezeken a területeken a testnevelés érettségi mellett történelem vagy biológia a választható
tantárgy. Előrehozott érettségi vizsgát lehet tenni nyelvből és informatikából, amely a 12.
évfolyamon segítséget jelenthet az érettségire felkészülésnél. A testnevelés órákon a tanulókat
emelt szintű testnevelés érettségire készítjük fel.
A felvételi rangsor kialakításának elvei
1.
Kiszámítjuk a hozott és a szerzett pontok összegét és ez alapján sorba rendezzük a
jelentkezőket.
Hozott pontok: 8. osztály félévi jegyei: magyar nyelv és irodalom jegyek átlaga fölfelé
kerekítve, történelem, matematika, testnevelés, egy idegen nyelv 5 x 5 = 25 pont, ez az
összpontszám 19 %-a.
Szerzett pontok:
74 %-a.

az írásbeli felvételi vizsgán szerzett pont: 100 pont, ez az összpontszám
szóbeli felvételi vizsgán szerzett pont: 10 pont, ez az összpontszám

7 %-a.
Teljes pontszám: 135 pont.
2.

Csak azt a tanulót vesszük fel, aki az alkalmassági vizsgát sikerrel teljesíti.

3.
Pontazonosság esetén a jogszabályban meghatározottak után azt a diákot részesítjük
előnyben, akinek valamely testvére gimnáziumunk tanulója, majd azt, akinek testvére, vagy
valamely szülője iskolánk tanulója volt.

