„…mint a víz mellé ültetett fa,…”
(Jeremiás 17,8)

Az Arany János Református Gimnázium,
Szakgimnázium és Kollégium
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„Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben,
Ember lenni mindég, minden körülményben.”
(Arany János)

OM-azonosító: 032564
Az iskola neve: Arany János Református Gimnázium,
Szakgimnázium és Kollégium
Címe: 2750 Nagykőrös, Hősök tere 6.
Igazgatóság: tel/fax: (06)-53-351-571
(06)-53-351-899
E-mail: gtitk@ajrg.hu
Honlap: www.ajrg.hu
A telephely kódja mindegyik képzés esetében 001.

Intézetünket a nagykőrösi református egyházközség alapította a város segítségével 1530-1550 között. Iskolánk egyik legfényesebb időszakát az
1848/49-es szabadságharcot követő években élte.
Ekkor tanított itt Arany János kiváló tanártársaival, akik közül heten a Magyar Tudományos Akadémia tagjai voltak. A református gimnáziumok
közül először a mi iskolánkban érettségizhettek a
diákok 1853-tól. Az iskola mai épületét a századfordulón emelték, hogy hirdesse az ÚR szeretetét
és hűségét, az igaz tudományt, a tiszta erkölcs és
a hazaszeretet eszméjét nemzedékről nemzedékre.
A hagyományos négy évfolyamos képzés mellett
1994-től megkezdődött a hatosztályos oktatás,
amely a jó képességű tanulók tehetséggondozását
szolgálja.
2019-ben érettségizik a rendészeti szakgimnáziumi képzés első osztálya.
Az értelmiségi sikerágazatok által támasztott igényeknek igyekszünk megfelelni a matematika-informatika és
a biológia-kémia magasabb óraszámú képzésünkkel.

GIMNÁZIUMI KÉPZÉSEINK
6 évfolyamos gimnáziumi képzés:
Az első idegen nyelv az angol vagy a német. 9-ik évfolyamtól a második idegen nyelvet (angol, német, olasz)
az iskola határozza meg. Emelt óraszámú képzés 2 választott tantárgyból – a jelentkezők létszámától
függően – a 11-12. évfolyamon.
4 évfolyamos általános kerettantervű gimnáziumi képzés:
Az első idegen nyelv az angol vagy a német. A második idegen nyelvet (angol, német) az iskola határozza
meg. Emelt óraszámú képzés 2 választott tantárgyból – a jelentkezők létszámától függően – a 11-12. évfolyamon.
4 évfolyamos magasabb óraszámú természettudományos képzés:
Az első idegen nyelv az angol vagy a német. A második idegen nyelvet (angol, német) az iskola határozza
meg. Az osztály két csoporttal indul:
matematika-informatika csoport:
Az osztály e csoportja a matematika és az informatika tantárgyakat tanulja magasabb óraszámban.
biológia-kémia csoport:
Az osztály e csoportja a biológia és a kémia tantárgyakat tanulja magasabb óraszámban.

SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉSÜNK
4 évfolyamos szakgimnáziumi képzés –
rendészeti ágazati oktatás. Idegen
nyelv az angol.
Előnyt jelent a központi magyar nyelv és
matematika felvételi megírása.
A képzésre jelentkező tanulóknak
előjelentkezési lapot kell beadniuk
(2017. dec. 8-ig), ami iskolánk titkárságán beszerezhető, ill. honlapunkról letölthető.
Az eredményes szakmai érettségi vizsga
elősegíti a szakirányú továbbtanulást.

Felvételi követelmények a gimnáziumi képzésekben:
Gimnáziumi
képzések:
Tagozatkód
Felvehető létszám
Hozott eredmények:
magyar, matematika,
történelem, idegen
nyelv tantárgyakból
Központi írásbeli felvételi eredménye
magyar nyelvből
Központi írásbeli felvételi eredménye
matematikából

6 évfolyamos képzés

4 évfolyamos általános kerettantervű képzés

0001
32 fő

0002
32 fő

5. osztály év végi
és 6. osztály félévi
tantárgyi jegyei
50%

4 évfolyamos magasabb óraszámú
természettudományos képzés
matematikabiológia-kémia
informatika
0003
0004
16 fő
16 fő

7. osztály év végi és 8. osztály félévi tantárgyi jegyei
50%

25%

50%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

50%

25%

Szóbeli meghallgatás:
2018. február 23.
angol vagy német
1500-1700
nyelvből
Pótnap:
2018. február 26. 1500
Sajátos követelmény
SNI, BTMN jelentkezők fogadása

biológia és kémia
tantárgyakból

Tájékoztató, elbeszélgetés, szülői nyilatkozatkérés: 2018. február 2. 1500-1700
(A részvétel a felvétel előfeltétele!) Pótnap: 2018. február 5. 1500-1700
Speciális elbírálás
alapján

Felvételi követelmények a 4 évfolyamos rendészeti szakgimnáziumi képzésben:
Tagozatkód
Felvehető létszám
Hozott eredmények: magyar, matematika, történelem, idegen nyelv és testnevelés tantárgyakból a
7. osztály év végi és a 8. osztály félévi érdemjegyek
Fizikai-erőnléti alkalmassági felmérés eredménye:
2018. február 3. 900-1100
Pótnap: 2018. február 5. 1500-1700

0005
32 fő
50%

50%

Sajátos követelmény: Tájékoztató, elbeszélgetés, szülői nyilatkozatkérés: 2018. február 3. 900-1100
(A részvétel a felvétel előfeltétele!) Pótnap: 2018. február 5. 1500-1700
SNI, BTMN jelentkezők fogadása
Speciális elbírálás alapján

FIGYELEM!
Az intézmény sajátos szabályainak ismertetésére – a felvétel előfeltételeként – iskolánkba hívjuk a tanulókat és a
kedves szülőket!
A gimnáziumi képzésekre jelentkező tanulókat és szüleiket 2018. február 2-án 15 és 17 óra között, a szakgimnáziumi képzésre jelentkezőket és szüleiket 2018. február 3-án 9 és 11 óra között várjuk a Hősök tere 6. sz. alatti
épületbe. (Pótnap mindkét képzés esetén: 2018. február 5. 1500-1700)
A tanuló az ellenőrző könyvét feltétlenül hozza magával!
Ezen alkalommal részletesen tájékoztatjuk a jelentkezőket a református középiskolai élet vallásgyakorlással öszszefüggő szabályairól és követelményeiről. Ezeknek elfogadását a szülőknek és a diáknak írásbeli nyilatkozatban
kell megerősítenie, mely csak sikeres felvételi esetén vonatkozik az aláírókra.
A jelentkezési lapot az általános felvételi eljárásban előírtak szerint kell beadni, amelyen kérjük feltüntetni a tanulmányok utolsó két félévének (a 4 osztályos képzésre jelentkezőknek a 7. osztály év végi és 8. osztály félévi, a
hatosztályos képzésre jelentkezőknek az 5. osztály év
végi és a 6. osztály félévi) magatartás és szorgalom
minősítéseit.
A jelentkezők (bármely képzésre történő jelentkezés
esetén) jelentkezési lapot a gimnáziumban is kérhetnek. A kitöltéshez útmutatót biztosítunk. Minden vidéki tanulónak (15 km-nél távolabbról történő jelentkezés esetén) a felvételéhez kollégiumi elhelyezés is
tartozik. A kollégiumban a növendékek csak étkezési
díjat fizetnek.
Intézményünk – a 4 évfolyamos általános kerettantervű és a rendészeti szakgimnáziumi képzésekre – fogadja a sajátos nevelési igényű, különleges bánásmódot igénylő, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel
küzdő tanulókat. Felvételük egyéni elbírálás alapján történik.
FONTOS DÁTUMOK:
2017. november 18.
900-1200
2017. december 8.
2018. január 20.
1000-1200
2018. február 2.
1500-1700
2018. február 3.
900-1100
2018. február 8.
800-1600
2018. február 19.
2018. február 23.
1500-1700
2018. március 14.
2018. március 21-22.
2018. április 27.
2018. június 22.
830-1200, 1400-1530

„Pincétől a padlásig”
Az iskola bemutatása programokkal az érdeklődő diákok és szüleik számára.
A központi írásbeli felvételi vizsgára történő jelentkezés és a szakgimnáziumba való előjelentkezési
lap beadási határideje.
Központi írásbeli felvételi vizsgák a 6. illetve a 8. osztályos tanulók számára.
(Pótnap: 2018. január 25. 1400)
A gimnáziumi képzésekre jelentkező tanulók tájékoztatója, elbeszélgetés, szülői nyilatkozatkérés.
(A részvétel a felvétel előfeltétele!) Pótnap: 2018. február 5. 1500-1700
Fizikai-erőnléti alkalmassági felmérés a szakgimnáziumi képzésre jelentkező tanulók számára, a tanulók tájékoztatója, elbeszélgetés, szülői nyilatkozatkérés.
(A részvétel a felvétel előfeltétele!) Pótnap: 2018. február 5. 1500-1700
A központi írásbeli felvételi dolgozatok megtekintése.
A középiskolai jelentkezési lapok beadásának határideje.
Szóbeli meghallgatás angol, ill. német nyelvből a 6 évfolyamos képzésre jelentkező tanulóknak; valamint biológia és kémia tantárgyakból a 4 évfolyamos magasabb óraszámú természettudományos
képzésre jelentkező tanulóknak. (Pótnap: 2018. február 26. 1500)
Az ideiglenes felvételi jegyzék kifüggesztése a gimnázium dísztermében.
A tanulói jelentkezési lapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
A felvételről vagy elutasításról szóló értesítés megküldése a jelentkezőknek.
Beiratkozás az Arany János Református Középiskolába.

NYÍLT NAPOK:
2017. november 28-án (kedden) a Petőfi Sándor és a Dalmady Győző Általános Iskola,
2017. november 29-én (szerdán) a Kossuth Lajos és a Kolping Katolikus Általános Iskola,
2017. november 30-án (csütörtökön) az Arany János Református és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola,
2017. december 1-jén (pénteken) a vidéki iskolák tanulói számára.
A nyílt napokra szeretettel várjuk a tanulókat és szüleiket 8 órától 11 óráig.
Dr. Cziráné Dr. Kőházi-Kis Tímea
igazgató

