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Nagyné Gazsó Mária, igazgatóhelyettes 

 

„Amit ma teszünk, döntés arról, hogy milyen lesz a világ 

holnap!” (Marié von Ebner-Eschenbach) 

 

Kedves Szülők! Kedves Gyerekek! 

Mi a Kardosban hiszünk abban, hogy közösen építünk egy szebb 

világot! Sigmund Freud szerint „a lelki egészségnek két kritériuma van: képesség a 

munkára és képesség a szeretetre.” A sikert garantálja a jó érzésű, tanulni akaró 

Kardos-diákok, a gyermekeikre odafigyelő szülők és a nagy tudású, lelkes, 

emberséges tanári gárda közös munkája. A jól végzett munka öröme, az alkotás 

izgalma inspirál bennünket újabb és újabb akadályok leküzdésére. Minden napban 

benne rejlik a lehetőség egy apró csoda felfedezésére, a tehetség kibontakoztatására, 

amiért érdemes az iskolába bejönni.   

 

Névadónk  

 

Kardos István – ahogy magát nevezte „szigetszentmiklósi 

kántortanító” – hétköznapi ember volt, de közösségének aktív, 

érdeklődő tagja. Becsülettel végezte hivatását, szerette városát, 

hazáját. Korának egyszerű hőse volt, olyan ember, aki életével 

példaként szolgált. Az 1848-as eseményekben főhadnagyként volt 

jelen. 1822-ben született, ismerte Petőfi Sándort, Jókai Mórt, 

hallotta beszélni Kossuth Lajost. Életének legnagyobb részét Szigetszentmiklóson 

töltötte; a város őrzi emlékét: utcát, iskolát is elneveztek róla. 

 

Közösségi élet címszavakban  
 

gólyatábor az elsős gimnazistáknak, 

német cserediák program, 

diákszervezetek, tanulmányi versenyek, 

díjak, Rákóczi-szövetség, diákparlament, 

színjátszó kör, evező-sportkör, 

diákolimpia, közgazdasági verseny, 

részvétel a helyi eseményeken – ünnepségek, megemlékezések, hulladékgyűjtés, 

kulturális vetélkedők, papírgyűjtés 

 

 

 

 

Kardos István Gimnázium 2018-tól! 
 

A szigetszentmiklósi Kardos István Általános 

Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium a 

2019/2020-as tanévben a középiskolai tagozaton egy 

4 évfolyamos és egy nyelvi előkészítő évfolyammal 

induló 1+4 évfolyamos gimnáziumi osztályt indít.  

 

A nyelvi előkészítős osztályban az első idegen nyelv az angol, a második 

pedig a német lesz. A tanulók a tanév eleji felmérés alapján kerülnek a 

gyorsabban illetve lassabban haladó angol csoportba. Aki első nyelvként a 

németet tanulta általános iskolában, felvételizhet németből angol helyett. 

 

A 4 évfolyamos osztály köznevelési típusú sport orientációjú osztály lesz, 

ami azt jelenti, hogy a mindennapos testnevelésen túl heti 2 órában sporttal 

kapcsolatos ismereteket tanulnak, például sporttörténet, sportegészségtan, 

sportpszichológia stb. Ebben az osztályban a tanulók felének az angol, másik 

felének pedig a német nyelv lesz az első idegen nyelv. 

 

A sport orientációjú osztályban az angol illetve német nyelvi csoportba a 

beosztás a felvételi rangsor alapján, a felvételi pontszámok csökkenő 

sorrendjében történik lehetőség szerint figyelembe véve, hogy a tanulók 

melyik nyelvet kívánják tanulni. 

 

Tanulóinknak mindkét osztályban hasznosítható gazdasági ismereteket 

nyújtunk a világgazdaságról, a vállalkozások és a háztartások életét 

meghatározó gazdasági-pénzügyi intézményekről és folyamatokról, a 

marketingről.  

 

Matematikából a tudásszint alapján történő csoportbontással segítjük a 

gyerekek minél sikeresebb tanulását. Informatikából szintén 

csoportbontással támogatjuk az ismeretek hatékony megszerzését. 

 

Reál és humán tantárgyakból, valamint idegen nyelvi, gazdasági és sport 

területeken egyaránt a sikeres felsőoktatási felvételi előkészítése, az arra 

történő felkészítés a képzés célja.  
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A felvételi eljárás 
 

Iskolánkba történő jelentkezéskor a jelentkezési laphoz 

kérünk a központi írásbeli felvételi eredményekről egy 

másolatot csatolni! 

 

A felvételről mindkét osztály esetében az 

 az általános iskolai eredmények, 

 az írásbeli vizsga, és  

 a szóbeli felvételi 

alapján döntünk. Minden jelentkezőnek részt kell vennie a felvételi eljárást megelőző 

központi írásbeli vizsgán, és a szóbeli vizsgán. 

 

A felvételi pontrendszer 

 
 

Hozott pontok  

 magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, 

idegen nyelv, és egy szabadon választott 

természettudományos tárgy (földrajz, biológia, fizika, 

kémia) hetedik osztály év végi és nyolcadik osztály 

félévi osztályzatai 
 

50 pont 

 

A központi írásbeli felvételi eredménye  

 2*50 pont 
 

100 pont 

 

Szóbeli felvételi eredménye  

 magyar nyelv és irodalom: 10 pont; 

 matematika: 10 pont; 

 nyelvi előkészítő osztály: angol (német) nyelv: 25 pont; 

 sport orientációjú osztály: sportegészségügyi 

alkalmassági és a fizikai képesség felmérése: 25 pont; 

 egyéb: 5 pont 
 

50 pont 

 

Összesen elérhető  
 

200 pont 

 

 

 

 

További felvételi információk  

 

A szóbeli vizsgára azokat a tanulókat hívjuk be, akik a központi 

felvételin 40%-nál magasabb eredményt értek el, továbbá a 7. év 

végén és a 8. félévkor semmilyen tantárgyból nem kaptak elégtelen 

osztályzatot.  

 

Az SNI-s és BTM-s tanulóknál problémájuktól függően a szakértői véleményt és a 

szülői kérelmet figyelembe véve, a jogszabályok szerint járunk el a felvételi eljárás 

során.  

 

Azonos pontszám esetén a következő szempontok szerint rangsoroljuk a 

jelentkezőket: 

 hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanulók,  

 azok a gyerekek, akik az általános iskolai tanulmányaikat a Kardosban 

végezték,  

 a központi felvételin magasabb összpontszámot elérő tanulók, 

 amennyiben az előző szempontok alapján esetlegesen még nem lehet 

egyértelműen rangsorolni a diákokat, a szóbeli felvételi eredménye dönt,  

 ezt követően a szigetszentmiklósi állandó lakhely az utolsó rangsorolási 

szempont. Ehhez szigetszentmiklósi diákok esetében kérjük a jelentkezési 

laphoz mellékelni a lakcímkártya másolatát.  

 

Mindkét tagozaton legalább 120 pontot kell ahhoz a tanulóknak elérni, hogy a 

felvételi pontrendszer alapján készült listán rangsorolásra kerüljenek. A rangsorba 

állítás nem jelenti, hogy a tanuló felvételt nyert, a felvételi keretszámok alapján 

alakul ki a felvehető diákok névsora.  

 

Fontos dátumok   
 

 2018. december 7-ig: Jelentkezés a központi felvételi vizsgákra a vizsgát 

szervező intézményben 

 2019. január 19, 10 óra: egységes írásbeli felvételi a Kardosban 

 2019. január 24, 14 óra: pótló írásbeli felvételi  

 2019. január 25, 8-16 óráig: a kijavított írásbeli felvételi dolgozatok 

megtekintése 

 2019. február 25 – március 1: szóbeli felvételi a Kardosban 
 2019. március 5: szóbeli pótfelvételi időpont  

2018. november 14-én 9 órakor nyílt napot tartunk, 

melyre szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! 


