BOLYAI TGK
GYAKORI KÉRDÉSEK

HOGYAN LEHET BEJUTNI A
MATEMATIKA SZAKRA?

HOGYAN LEHET BEJUTNI
AZ INFORMATIKA
SZAKRA?
HOGYAN LEHET BEJUTNI
A KÉPZŐMŰVÉSZETI
SZAKRA?
HOGYAN LEHET BEJUTNI A
KOLLÉGIUMBA?

MILYEN
TEHETSÉGGONDOZÓ
PROGRAMJAINK VANNAK?
MILYEN TOVÁBBTANULÁSI
LEHETŐSÉGEK VANNAK A
KÜLÖNBÖZŐ SZAKOK
ELVÉGZÉSE UTÁN?

A matematikai tehetséggondozó szakra való bejutásra azok a
nyolcadikos tanulók válnak jogosulttá, akik záróvizsgáznak
nyolcadik év végén, emellett sikeres felvételi vizsgát tesznek
matematikából. A vizsgafeladatok emelt szintűek, különböző
típusúak. A felvételi vizsgára minden évben felkészítés folyik
iskolánkban a vizsgát megelőző hónapokban az InGenium
Alapítvány szervezésében. A felvételi
időponját az Oktatási
Minisztérium határozza meg (várhatóan június elején lesz idén is)
és 2 órán át tart. A feladatok minimum 50 százalékát kell helyesen
megoldani a sikeres felvételihez. A felvételi pontszámok
összeadódnak a záróvizsga és az iskolai átlageredmény
pontszámaival és ebből alakul ki a végleges lista. A felvételit
sikeresen teljesítő diákok közül az első 20 diák jut be iskolánkba.
A számítástechnikai-informatikai tehetséggondozó szakra való
bejutásra azok a nyolcadikos tanulók válnak jogosulttá, akik
záróvizsgáznak nyolcadik év végén, emellett sikeres felvételi vizsgát
tesznek matematikából. A vizsgafeladatok kizárólag emelt szintűek,
különböző típusúak, hasonlóak a matematika záróvizsga emelt szintű
feladataihoz. A felvételi vizsgára felkészítés folyik iskolánkban a
vizsgát
megelőző
hónapokban
az
InGenium
Alapítvány
szervezésében. A felvételi
időponját az Oktatási Minisztérium
határozza meg (várhatóan június elején lesz idén is) és 2 órán át tart.
A feladatok minimum 50 százalékát kell helyesen megoldani a
sikeres felvételihez. A felvételi pontszámok összeadódnak a
záróvizsga és az iskolai átlageredmény pontszámaival és ebből
alakul ki a véglege lista. A felvételit sikeresen teljesítő diákok közül
az első 20 diák jut be iskolánkba.
A képzőművészeti technikus szakra való bejutásra azok a nyolcadikos
tanulók válnak jogosulttá, akik záróvizsgáznak nyolcadik év végén, emellett
sikeres felvételi vizsgát tesznek rajzból, festészetből és szobrászatból. A
felvételi vizsga három különböző napon történik és mindhárom területen
szükséges felvételizni. A vizsgára felkészítés folyik iskolánkban a vizsgát
megelőző hónapokban az InGenium Alapítvány szervezésében. A felvételi
időponját az Oktatási Minisztérium határozza meg. Annyi biztos, hogy idén
is a záróvizsgák előtt lesz, május 7-16 között(a járványhelyzettől függően).
Első nap rajzból, másnap festészetből, majd harmadik nap szobrászatból
vizsgáznak a jelentkezők. Minden nap négy tagú szakértői bizottság
pontozza a munkáikat. A felvételi pontszámok összeadódnak a záróvizsga
és az iskolai átlageredmény pontszámaival és ebből alakul ki a végleges
lista. A felvételit sikeresen teljesítő diákok közül az első 20 diák jut be
iskolánkba.

A kollégiumba való bejutásra minden olyan nem zentai állandó
lakcímmel rendelkező tanuló jogosulttá válik, aki bejutott valamelyik
szakunkra. A kollégiumi elhelyezésre pályázni szükséges több bizonylat
benyújtása által. A pláyázatot a Minisztérium írja ki, általában június
végén, július elején. A kollégium havi díját szintén a Minisztérium
határozza meg. Ez tartalmazza a teljes ellátást, 3 étkezéssel. Tavalyi
évben maximum 5358 dinárba került. A kollégium 150 férőhelyes és két
épületben kerülnek elhelyezésre a diákok. Az iskola épületének 3.
emeletén található az egyik, a zentai Atlétikai Stadion emeletén pedig a
másik. A kollégiumokban 0-24 óráig nevelőtanárok ügyelnek a diákokra
(kik a legtöbb esetben iskolánk tanárai is), akikhez bármikor bármilyen
problémával fordulhatnak a gyerekek és a szülők is. A kollégium
szabályzata megtalálható a honlapunkon.
Azon felül, hogy diákjaink a különböző szakokon kiemelt óraszámmal
tanulnak különféle szaktantárgyakat, a tantervi követelményeken túl
számtalan lehetőséget biztosítunk a fejlődésre. Bár normál esetben a
tanítás délelőtt folyik, a diákoknak délután lehetőségük van választani
különféle fakultációs órák, emelt szintű órák és szakkörök kínálatából.
Fakultációk: angol, francia és német nyelv. Emelt szintű órák: szinte
mindegyik szaktantárgyból tartanak a tanáraink emelt szintű órákat, ahol
kiscsoportban, egyéni szinjtüknek megfelelően oktatják diákjainkat.
Szakkörök: büszkék vagyunk a több, mint 10 éve működő Bolyai
Filmműhely szakkörünkre, aminek köszönhetően diákjaink az alapoktól
megismerkedhetnek a filmezés világával. A kezdetektől szép sikereket
érnek el, és szinte mindig van minden szakról olyan diák, aki végül ezt a
pályát választja. A szakkörök kínálata évről-évre változik, a gyerekek
igényeit figyelembe véve. Kedvelt szakköreink: VegyÉsz, Matek Taktika,
Robotika, Fotó, Grafika, Scientific English, Letűnt idők nyomában, Disputa,
Filmesztétika, Színjátszó szakkör, stb.

Mindegyik szakunk 4 éves, így bármely szakról szinte bármelyik
egyetemen továbbtanulhatnak, amennyiben sikeres felvételit (vagy
emelt szintű érettségit) tesznek. Az itteni érettségi a magyaroszági
középszintű érettséginek elismertethető.
Minden szakunkon
vannak közkedvelt továbbtanulási pályák, de szinte minden
évfolyamon megtörténik, hogy valaki egész más pályát választ. Így
lesznek
a
matematikusainkból
és
képzőművészeinkből
bölcsészek(nyelvészek,
pszichológusok,
pedagógusok,
történészek, szociológusok), gyógytornászok, testnevelő tanárok,
színészek,
stb.

TOVÁBBRA IS VÁRJUK AZ ÉRDEKLŐDŐ 8.-OSOK JELENTKEZÉSÉT!
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKAT AZ ALÁBBI TELEFONSZÁMON
KAPHATNAK: 024/816-666

