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FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA
a 2021-2022-es tanévre
OM azonosító: 200599
3600 Ózd, Bem utca 14.
Telefon: 48-471-746; Fax: 48-472-748;
E-mail: suli@jozsefa-ozd.sulinet.hu;
Honlap: www.ozdijag.hu

INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA
A József Attila Gimnázium 1945-ös alapítása óta meghatározó iskolája a városnak és a szűkebb
térségnek. 2019 szeptemberétől csak gimnáziumi képzést folytatunk és rendelkezünk egy
kollégiumi intézményegységgel is, ahol a diákok többsége az Arany János Kollégiumi Programban
vesz részt.
Tanítványaink rendszeresen indulnak tanulmányi és sportversenyeken, szép eredményeket érnek
el az emelt szintű érettségi vizsgán. A gimnáziumi tanulóink többsége felsőoktatási intézményben
folytatja tanulmányait.
A tanórák mellett gazdag tanórán kívüli programokkal várjuk a hozzánk érkező tanulókat. A
diákok erdélyi, felvidéki és magyarországi kirándulásokon és táborokban vehetnek részt, számos
délutáni foglalkozás munkájába kapcsolódhatnak be.

A diákok – a megye egyik legkorszerűbb – természettudományos laboratóriumában
gyakorolhatják a kémia, fizika és biológia órákhoz kapcsolódó kísérleteket.
A 2017/2018-as tanévtől a Katonasuli program keretében katonai gimnáziumi osztályt is
indítottunk. A tanulók jelenleg a Honvéd Kadét Program keretében honvédelmi alapismereteket
tanulnak.
A 2021/2022-es tanévtől kezdve indítjuk az Arany János Kollégiumi Programot, amely a
tehetséges tanulóknak öt év alatt biztosít lehetőséget az érettségi megszerzésére, számtalan
programmal, ösztöndíjjal és egyéb szociális juttatásokkal segítve tanulmányaikat.
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A 2021-2022-ES TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYAINK
0001- EMELT SZINTŰ MŰSZAKI – INFORMATIKA OSZTÁLY
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Az osztályba kerülő diákok a négy év alatt emelt óraszámban tanulnak informatikát, elsajátítják a
legfontosabb elméleti és gyakorlati ismereteket. Tanulmányaik során lehetőséget kapnak arra,
hogy ECDL bizonyítványt szerezzenek, sikeres érettségi vizsgát tegyenek közép - ill. emelt szinten,
majd pedig felsőoktatási intézményben tanuljanak tovább. Korszerű géppark és szoftverek várják
a jelentkező diákokat.
Az írásbeli vizsga időpontja: 2021. január 23. 10 óra /magyar nyelv, matematika/; A pótló írásbeli
vizsga időpontja: 2021. január 28. 14 óra /magyar nyelv, matematika/
A szóbeli elbeszélgetés időpontja: 2021. február 23-24. 14 óra 15 perc (A szóbeli elbeszélgetés az
általános iskolai tananyagra épül.) A vizsgákra az iskola székhelyén kerül sor.

0002 – EMELT SZINTŰ BIOLÓGIA-KÉMIA OSZTÁLY
Az osztályba azokat a diákokat várjuk, akik szeretik a természetet, kíváncsiak annak titkaira és
szeretnék magasabb óraszámban tanulni biológiát és kémiát. Lehetőséget kapnak arra, hogy a
tanulás mellett kísérletezzenek, terepgyakorlatokon vegyenek részt. A természettudományos
laboratóriumban eredményesen készülhetnek fel az érettségi vizsgára, a továbbtanulásra.
Az írásbeli vizsga időpontja: 2021. január 23. 10 óra /magyar nyelv, matematika/; A pótló írásbeli
vizsga időpontja: 2021. január 28. 14 óra /magyar nyelv, matematika/ A szóbeli elbeszélgetés
időpontja: 2021. február 25-26. 14 óra 15 perc (A szóbeli elbeszélgetés az általános biológia
tananyagra épül.) A vizsgákra az iskola székhelyén kerül sor.

0003 – EMELT SZINTŰ NYELVI OSZTÁLY
Az osztály tanulói az első idegen nyelvet tanulják emelt óraszámban. A képzés lehetőséget
biztosít számukra, hogy az első idegen nyelvből nyelvvizsgát szerezzenek és sikeres emelt szintű
érettségi vizsgát tegyenek. Az előző években végzett diákok kiemelkedő teljesítményt nyújtottak
az érettségi vizsgákon és a felsőoktatási felvételi eljárásban.
Az írásbeli vizsga időpontja: 2021. január 23. 10 óra /magyar nyelv, matematika/; A pótló írásbeli
vizsga időpontja: 2021. január 28. 14 óra /magyar nyelv, matematika/ A szóbeli elbeszélgetés
időpontja: 2021. március 1-2. 14 óra 15 perc (A szóbeli elbeszélgetés az általános iskolai idegen
nyelvi tananyagra épül.) A vizsgákra az iskola székhelyén kerül sor.

0004 –EMELT SZINTŰ HUMÁN OSZTÁLY
Az osztály tanulói magyar nyelv és irodalmat és a történelmet tanulják emelt óraszámban. A
képzés lehetőséget biztosít számukra, hogy az említett tantárgyakból sikeres közép - ill. emelt
szintű érettségi vizsgát tegyenek, eredményesen felvételizzenek egyetemre, főiskolára. Az előző
években végzett diákok kiemelkedő teljesítményt nyújtottak az érettségi vizsgákon és a
felsőoktatási felvételi eljárásban.
Az írásbeli vizsga időpontja: 2021. január 23. 10 óra /magyar nyelv, matematika/; A pótló írásbeli
vizsga időpontja: 2021. január 28. 14 óra /magyar nyelv, matematika/ A szóbeli elbeszélgetés
időpontja: 2021. március 3-4. 14 óra 15 perc. A vizsgákra az iskola székhelyén kerül sor.
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0005 – KATONAI GIMNÁZIUMI OSZTÁLY
Az osztály tanulói a Honvéd Kadét Program keretében honvédelmi alapismereteket tanulnak. Az
intézményen belül megvalósuló foglalkozások mellett, amelyet az intézmény tanárai mellett a
Magyar Honvédség dolgozói tartanak számukra, részt vehetnek táborokban, bekapcsolódhatnak
a Magyar Honvédség által meghirdetett ösztöndíjprogramokba.
Az osztályba jelentkező diákok az alap gimnáziumi képzés mellett Honvédelmi alapismeretek
tantárgyat tanulnak, amelyből közép- és emelt szinten érettségi vizsgát tehetnek. Az érettségi
vizsga birtokában bármely felsőoktatási intézményben folytathatják tanulmányaikat, de
lehetőségük van arra is, hogy a Magyar Honvédségen belül építsenek ki karriert.
Az írásbeli vizsga időpontja: Az írásbeli vizsga időpontja: 2021. január 23. 10 óra /magyar nyelv,
matematika/; A pótló írásbeli vizsga időpontja: 2021. január 28. 14 óra /magyar nyelv,
matematika/; A szóbeli elbeszélgetés/gyakorlati vizsga időpontja: 2021. március 5 és 8. 14 óra 15
perc. A vizsgákra az iskola székhelyén kerül sor.

0006 – EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS OSZTÁLY
Azokat a diákokat várjuk, akik szeretnek sportolni, szeretik a kihívásokat. Az osztályban
lehetőséget kapnak arra, hogy különböző sportágakban kipróbálhassák magukat. A négy év során
magas óraszámban biztosítjuk számukra a testnevelés órákat, lehetőséget adunk arra, hogy
versenyezzenek. A bekerülő diákok a sporttevékenység mellett készülnek az érettségi vizsgára, a
továbbtanulásra.
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Az írásbeli vizsga időpontja: 2021. január 23. 10 óra /magyar nyelv, matematika/; A pótló írásbeli
vizsga időpontja: 2021. január 28. 14 óra /magyar nyelv, matematika/; A szóbeli
elbeszélgetés/gyakorlati vizsga időpontja: 2021. március 9-10. 14 óra 15 perc. A vizsgákra az
iskola székhelyén kerül sor.
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0007 – 9/AJKP OSZTÁLY
A program célja a felvételt nyert tanulók képességeinek és személyiségének, érzelemi
intelligenciájának minél szélesebb körű fejlesztése, az érettségi bizonyítvány megszerzésének
támogatása.
A képzés időtartama öt év, amely előkészítő évvel indul. Az előkészítő évben
kompetenciafejlesztés és tehetséggondozás történik. A 9/AJKP előkészítő évét elvégző diákok a
gimnázium bármely tagozatán folytathatják tanulmányaikat.
A programba jelentkezhet minden olyan tanuló, akinek lakóhelye a 105/2015. (IV.23.) Korm.
rendelet értelmében kedvezményezett településen található. Ózd és a környező települések az
említett rendelet értelmében kedvezményezett településnek minősülnek.
A program kollégiumhoz kötött. A kollégium számos délutáni foglalkozást biztosít a további
fejlesztés, tehetséggondozás érdekében, valamint szociális támogatásban részesíti a program
tanulóit. Ennek keretén belül térítésmentesen biztosítja a kollégiumi ellátást, tornafelszerelést,
alkalmi öltözetet, sportruházatot, téríti az utazás költségét, támogatja a kulturális és
sportprogramokon való részvételt, valamint átvállalja a jogosítvány megszerzésének költségét.
Továbbá, 2022. szeptemberétől tanulmányi ösztöndíjban részesül az a tanuló, akinek
átlageredménye legalább 3,0, melynek összege tanulmányi eredménytől függően 20.000 Ft –
40.000 Ft/hó.

Az Arany János Kollégiumi Programba a tanulóknak pályázatot kell benyújtaniuk, a mellékletek
(Tanuló személyi adatlapja, Szülői nyilatkozat) letölthetők az intézmény honlapjáról
(www.ozdijag.hu).
A pályázatot legkésőbb 2021. január 20-ig postai úton kell eljuttatni a gimnázium címére. A
borítékra kérjük, írják rá: "Arany János Kollégiumi Program".
Az írásbeli vizsga időpontja: 2021. január 23. 10 óra /magyar nyelv, matematika/; A pótló írásbeli
vizsga időpontja: 2021. január 28. 14 óra /magyar nyelv, matematika/
A pályázatok eredményéről 2021. február 10-ig tájékoztatjuk a jelentkezőket.
Sikeres pályázat esetén a szóbeli elbeszélgetés időpontja: 2021. március 11-12. 14 óra 15 perc. A
vizsgákra az iskola székhelyén kerül sor.

A FELVÉTELI ELJÁRÁS MENETE
Felvételi eljárás: A felvételi vizsga rendje megegyezik az általános iskolai tanulók számára
szervezendő általános felvételi eljárás rendjével, amelynek részleteit a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet és a 27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelet tartalmazza.
A központi írásbeli felvételi vizsgára 2020. december 4-ig jelentkezhetnek a tanulók az általános
iskola által biztosított lapon. Az intézmény által szervezett szóbeli elbeszélgetésre és gyakorlati
vizsgára a diákok a jelentkezési lap 2021. február 19-ig történő benyújtásával jelentkeznek.
A kijavított írásbeli dolgozatokat 2021. január 28-án 8-16 óra között tekinthetik meg a szülők és a
diákok. A pótló írásbeli dolgozatok 2021. február 2-án 8-16 óra között tekinthetők meg.
A központi írásbeli felvételi vizsga értékelőlapját 2021. február 8-án 8-16 óra között vehetik át a
diákok az intézményben (3600 Ózd, Bem utca 14.).

A JELENTKEZŐK RANGSOROLÁSA
A központilag szervezett írásbeli vizsga eredménye adja a felvételi pontszám 50%-át. Az általános
iskolai eredmények a pontszám 25, a szóbeli elbeszélgetés ill. gyakorlati vizsga eredménye a
25%-át adják. Az általános iskolai eredmények közül a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a
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matematika és az idegen nyelv 7. év végi és 8. félévi eredményét vesszük figyelembe. Azok a
diákok, akik a Nkt. 51.§ (5). bekezdése alapján mentesítve vannak valamelyik tantárgy alól, más
tantárgyat választhatnak az általános iskolai pontok számításánál, ill. a felvételi pontszámát az
írásbeli vizsga eredménye nélkül számítjuk, ha a mentesítés a magyar nyelv ill. a matematika
tantárgyat érinti. A sajátos nevelési igényű tanuló, amennyiben élni kíván ezzel a lehetőséggel, a
jelentkezési laphoz csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmet és a szakértői bizottság véleményét.
Amennyiben a tanuló nem tud megjelenni az adott nap szóbeli elbeszélgetésén, írásban kérheti
azt, hogy a szóbeli elbeszélgetés időszakában még rendelkezésre álló napok valamelyikén
jelenhessen meg az intézményben.
A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél
előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt,
akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének
településén található, illetve akinek sajátos helyzete azt indokolja. A halmozottan hátrányos
helyzet igazolása a jelentkezési lap benyújtásával egyszerre történik.
Sajátos helyzetűnek tekintjük a jelentkezőt akkor, ha testvére is iskolánkba jár vagy itt
érettségizett, ha szülője jelenleg iskolánk alkalmazottja, ill. korábban iskolánk tanulója volt, vagy
az intézményben dolgozott. (A jelentkezési lap benyújtásakor, de legkésőbb a rangsor elkészítése
előtt a jelentkezőnek igazolnia kell azt, hogy halmozottan hátrányos helyzetű tanulónak számít,
ui. a rangsor elkészítése után ezt nem tudjuk figyelembe venni.)
Intézményünkben az alábbi nyelvek közül választhatnak második idegen nyelvet a hozzánk
jelentkező diákok: angol nyelv, német nyelv, orosz nyelv.

KEDVES ÉRDEKLŐDŐK!
Amennyiben a továbbtanulással, iskolánk képzési szerkezetével kapcsolatban kérdéseik
vannak, forduljanak bizalommal munkatársainkhoz:
Bolykiné Katona Erzsébet
intézményvezető
06-48-572-115 vagy 06-30-843-6738
suli@jozsefa-ozd.sulinet.hu
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Czenéné Csomós Eszter
intézményvezető helyettes
kollégiummal kapcsolatos kérdések esetén
06-70-331-7034
suli@jozsefa-ozd.sulinet.hu
Bereczné Dani Éva
iskolatitkár
06-48-471-746 vagy 06-30-844-0207
suli@jozsefa-ozd.sulinet.hu
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