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A Csanádi Árpád Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium
tájékoztatója
a 2023/2024. tanévben induló 9. évfolyamos gimnáziumi osztályairól és a felvételi
rendről
OM azonosító: 200346
A Csanádi Árpád Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium évfolyamain a jövő
sportnemzedéke tanul. Iskolánk fő profiljának tekinti az általános műveltség és ismeretek
megszerzése, valamint a felsőoktatásra való felkészítés mellett az élsportolók utánpótlás
nevelését. Iskolánk országos beiskolázású, tanulóink között több országos és világbajnok,
illetve olimpikon is található.
Az élsport, a tanulás és a nevelés hármas egységét kívánjuk megvalósítani oly módon,
hogy a nevelés és oktatás formai és tartalmi normáit összhangba lehessen hozni a sportoló
fiatalok életvitelével. Iskolánkban a 2023/2024. tanévben is a köznevelési típusú sportiskolai
kerettanterv alapján szervezzük az oktatást, mely a hagyományos közismereti tantárgyak
mellett olyan tantárgyi specifikumokat tartalmaz, mint tanulásmódszertan, sport és
szervezetei, edzéselmélet stb.
A sportban kimagasló teljesítményt nyújtó diákjaink számára az egyesülettel, illetve
szakszövetséggel szoros együttműködésben egyéni tanrend alapján szervezzük meg az
oktatást.
Iskolánkba várjuk egyrészt azokat a jól tanuló, (3.8 feletti átlageredményű, jó
magatartású,) továbbtanulni kívánó fiatalokat, akik elsősorban az iskolával együttműködési
szerződést kötött sportegyesületek különböző szakosztályaiban magas szinten sportolnak (KSI

SE, Honvéd vízilabda szakosztálya, Mr. Tus Birkózó Iskola, FTC kézilabda és gyorskorcsolya
szakosztály, ASI kézilabda szakosztály, MTK és Vasas labdarúgó szakosztályai, Postás SE,
BVSC). Másrészt szívesen fogadjuk azokat a sportolni és tanulni egyaránt szerető fiúkat és
lányokat, akik megfelelnek a felvételi követelményeknek. Megfelelő szakszövetségi
ajánlással akkor is felvételt nyerhetnek, ha nem a fentnevezett egyesületek sportolói, de
kimagasló, eredményes teljesítménnyel rendelkeznek.
Az érdeklődő diákokat és szülőket várjuk a 2022. november 23-24-én a 8:30 órától
tartandó nyílt napokon, ahol a felvételiről, a jelentkezés módjáról és iskolánk Pedagógiai
Programjáról hallhatnak hasznos információkat és tanítási órákat is megtekinthetnek. Az
iskola

címe: 1143 Budapest, Őrnagy utca 5-7.,

telefonszáma: 06-1-422-1998.

Megközelíthető: 2-es metróval, 1-es és 1A villamossal, 75-ös, 80-as trolibusszal a Puskás
Ferenc Stadion megállóhely, illetve a 95-ös autóbusszal. (Őrnagy utcai megállóhely)
Az általános iskola 8. osztályát 2023-ban befejező tanulók számára a Csanádi Árpád
Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium három köznevelési típusú sportiskolai
kerettantervre épülő négy évfolyamos gimnáziumi osztályt indít.
A négy évfolyamos, köznevelési típusú sportiskolai kerettanterve épülő helyi tanterv szerint
működő osztályokat (tanulmányi területet jelölő egyedi kód: 0001) 28-30 fővel indítjuk, (az
angolt, az olaszt és a németet) – két idegen nyelvet tanítunk. Első idegen nyelvnek az
általános iskolában már tanult idegen nyelvet tekintjük.
A köznevelési típusú sportiskolai kerettanterve épülő helyi tantervünkről részletesen a nyílt
napokon, illetve az iskola honlapján tájékozódhatnak. (www.csanadiiskola.hu)

A Csanádi Iskola felvételi eljárási rendje
a 2023/2024. tanévben 9. évfolyamot megkezdő tanulók számára

2022. 10. 20.

A középfokú iskolák felvételi tájékoztatóinak nyilvánosságra hozatala.

2022. 12. 02.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a
központi felvételi írásbeli vizsgát szervező intézménybe.

2023. 01. 21.

Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra.

10:00
2023. 01.31.

Pótló központi írásbeli felvételi vizsga a kilencedik évfolyamra azoknak,

14:00

akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

2023. 01. 27.

Az írásbeli dolgozatok megtekintése

8.00-16.00
2023. 02. 10.

A központi írásbeli vizsgát szervező középfokú intézmények értesítik az
írásbeli eredményéről a tanulókat.

2023. 02. 22.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú
iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi
Központnak.
A Csanádi Iskolában tanuló jelenlegi nyolcadikos tanulók számára a
jelentkezési lapok és a tanulói adatlap leadási határideje: 2023. január 31.

2023. 02. 27.-

A szóbeli meghallgatások a Csanádi Iskolában, az általános felvételi eljárás

03. 14.

keretében

2023. 03. 17.

A jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvánosságra hozatala.

2023. 03. 21 22.
2023. 04. 28.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

A felvételről vagy az elutasításról szóló értesítés megküldése a
jelentkezőknek.

2023. 06. 23.

Beiratkozás a Csanádi Iskolában

10:00 – 14:00
Általános tudnivalók:
TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP a 9. évfolyamra történő beiskolázás központilag kiadott
egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli felvételi vizsgára.
Letölthető a www.oktatas.hu oldalról. Elküldhető bármely középiskolába, amely felvételi
eljárás során központi írásbeli felvételi vizsgát szervez, függetlenül a konkrét továbbtanulási
szándéktól.
A Csanádi Árpád Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium a köznevelési típusú
sportiskolai kerettanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskola 9. évfolyamára
jelentkezők egységes írásbeli vizsgáját kéri matematika és magyar nyelv vizsgatárgyakból.
A központi írásbeli felvételi vizsgára történő jelentkezési lap leadási határideje: 2022.
december 02.
HIVATALOS IGAZOLÁS Sajátos nevelési igényű tanuló esetében – a vizsgaszervezés
érdekében – szükséges a speciális körülmények, ill. eszközök igénylésére a szülő által írt
kérvénynek és a kérvényben foglaltak alátámasztására a szakértői és rehabilitációs
bizottság, vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményének csatolása a jelentkezési laphoz.
A hivatalos igazolás és a szülői kérvény beadásának határideje: 2022. december 02.
FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAP ÉS TANULÓI ADATLAP (központi) az általános
felvételi eljárásban a középiskolába történő továbbtanuláshoz. Igényelhető az általános
iskolákban.
A tanuló több - központilag kiadott - jelentkezési lapot állíthat ki. A jelentkezési lapokon egyegy iskola tüntethető fel. Egy jelentkezési lapon az iskola több tagozata is megjelölhető. A
jelentkezési lapokon a tanulmányi területet jelölő egyedi kódot minden esetben fel kell
tüntetni. A jelentkezési lapot és a tanulói adatlapot is az általános iskola továbbítja.

HELYI JELENTKEZÉSI LAP, VALAMINT A SZÖVETSÉG ÁLTAL LEIGAZOLT
EREDMÉNYESSÉGI TÁBLÁZAT a Csanádi Árpád Sportiskola, Általános Iskola és
Gimnáziumba történő jelentkezés esetén töltendő ki. Beszerezhető az iskola titkárságán, vagy
letölthető az iskola honlapjáról, 2022. november 21-től. (A központi felvételi lappal
egyidejűleg küldendő el!)
Amit az írásbeli felvételi vizsgára hozni kell!
Személyazonosságot igazoló okmányt: diákigazolványt, vagy személyi igazolványt.
Íróeszközöket, körzőt és vonalzót is.
Írásbeli vizsga
A felvételi vizsgán részt vevő diákoknak mind a magyar nyelv, mind a matematika írásbeli
vizsgákon 45-45 perc alatt tíz feladatból álló feladatsort kell megoldaniuk, ezzel tárgyanként
50-50 pontot szerezhetnek. A két feladatlap kitöltése között 15 perc szünet van.
Az írásbeli vizsga időpontja: 2023. január 21. 10 órától külön értesítés nélkül.
Pótló írásbeli: 2023. január 31. 14 órától külön értesítés nélkül, de igazolással együtt!
Az írásbeli vizsga kiértékelt feladatlapjait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének
jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen 2023. január 27-én 8:00 – 16:00 óra
között megtekintheti, azokról kézzel másolatot készíthet, és az értékelésre észrevételt tehet. A
vizsgázó észrevételeit 2023. január 30-án tizenhat óráig adhatja le az iskola titkárságán.
Az írásbeli vizsga eredményéről iskolánk 2023. február 10-ig közvetlenül tájékoztatja a
vizsgázókat. Az OH által kiadott, a vizsga részletes eredményeit (feladatonként részletezett
pontszámokat) valamint az összes pontszámot tartalmazó, az iskola bélyegzőjével, valamint
az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített, a tanuló nevére kiállított
Értékelő lapot a tanulónak átadja.
A Csanádi Árpád Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium 9. évfolyamára történő
jelentkezés esetén, ha a központi felvételi írásbeli vizsgát a jelentkező nem az
intézményünkben írta meg, kérjük az Értékelő lap fénymásolatának csatolását a felvételi
jelentkezési laphoz!

Szóbeli elbeszélgetés és alkalmassági vizsga
Erre a beszélgetésre nem hívunk be minden jelentkezőt, csak azokat, akik az írásbeli
vizsga alapján és a sportági eredményesség alapján megfelelnek. A szóbeli
elbeszélgetésre kérjük az ellenőrző, vagy tájékoztató könyv, ha nem használják, az
elektronikus napló tanulóra vonatkozó fénymásolt lapjának bemutatását, amely
tartalmazza a magatartás és szorgalom értékelését is.
Ezen a napon kerül sor az idegen nyelvi teszt megírására is, amelynek eredménye a
felvételi pontszámításba nem kerül be, de felvétel esetén a nyelvi csoportba történő
besorolást segíti.
Az elbeszélgetés és az alkalmassági vizsga időpontja: 2023. február 27.-március 14. külön
értesítés alapján.
Az elbeszélgetés és alkalmassági vizsga elemei:
Sportegészségügyi alkalmassági, valamint a fizikai képesség felmérési vizsgálaton való
megfelelés. (Ennek hiányában felvételt nyerni nem lehet) Értékelés: megfelelt/nem
megfelelt.
1. Fizikai állóképesség mérése
Helyből távolugrás
Felülések 30’
Szlalom labdavezetés kosárlabdával
Kötélmászás lányoknak, illetve függeszkedés fiúknak
2x15 m-es szlalom futás időre
Súlypont-emelkedés
2. Pszichológiai tesztek felvétele
Személyiség mérő teszt

Figyelem teszt, motivációs, gondolkodó teszt

3. A szóbeli beszélgetés témái:
Csanádi Árpád életének fontosabb állomása.
A Magyar Olimpiai Mozgalom kialakulása.
Magyarország szempontjából az eddigi legeredményesebb Olimpiák eredményeinek ismerete.
A tokiói olimpia magyar érmeseinek és pontszerzőinek az ismerete.
Saját sportág történetének ismerete.
Jövőkép.
Az iskola a felvételi kérelmekről az alábbiakban meghatározott eredmények alapján dönt:

Tanulmányi eredmények beszámítása:
Általános iskolai tanulmányi eredmény
7. osztály év végi és 8. osztály félévi (közismereti tantárgyak és a testnevelés)
eredményének átlaga

(maximum: 30 pont)

Központi írásbeli vizsga eredményei:
Anyanyelv

(maximum: 50 pont)

Matematika

(maximum: 50 pont)

A felvett tesztek eredményei

(maximum: 15 pont)

Szóbeli elbeszélgetés

(maximum: 25 pont)

Eredményességi táblázat alapján

(maximum: 30 pont)

Összesen:

200 pont

Iskolánk feladata a versenyszerűen sportoló, majdan élsportolóvá váló tanulók nevelése,
oktatása. Az is fontos szempont, hogy a választott sportágában milyen eredményeket tud
felmutatni, ezért kérjük az elért eredményeket igazoló dokumentumok bemutatását.
Azonos pontszámot elért tanulók esetében a jobb tanulmányi átlagot és sport teljesítményt elért tanulót
soroljuk előbbre, illetve szempont az, hogy az iskola és az adott egyesület között van-e

érvényes együttműködési megállapodás.
A jelentkezők felvételi jegyzéket 2023. március 17-ig nyilvánosságra hozzuk. (kifüggesztjük,
honlapon megjelentetjük)
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában 2023. március 21-22.
A felvételről vagy az elutasításról írásban értesítjük a tanulókat és általános iskolájukat 2023.
április 28-ig.
Beiratkozás a Csanádi Gimnáziumba 2023. június 23-én 10.00 órától 14 óráig.

Budapest, 2022. október 07.

í

