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REFORMÁTUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 15. tel./fax: 82/511-487 igazgató: 82/411–005
e-mail: titkarsag@lorantffy-kaposvar.sulinet.hu
honlap: www.lozsu.hu OM: 033981

Felvételi tájékoztató a 2019/2020. tanévben
(a 2020/2021. tanévre vonatkozóan)
1. Alapadatok:
OM azonosító: 033981
Intézmény neve: Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
Intézmény rövid neve: Lorántffy Zsuzsanna Református Iskola
Intézmény címe: 7400 - Kaposvár, Somssich Pál u. 15.
Telefon, fax: 82/511-487
E-mail: titkarsag@lorantffy-kaposvar.sulinet.hu
2. Tanulmányi terület:
Négyosztályos gimnáziumi képzés általános kerettanterv alapján.
Tanulmányi terület kódja: 0001
3. Felvételi eljárási rend:
3.1 Tájékoztatás:
Szülői értekezlet: 2019. november 7., csütörtök 17,30
Nyílt nap:
2019. november 8., péntek
3.2 A vizsga követelményei:
- tanulmányi eredmények,
- a 9. évfolyamra jelentkezőknek készült központi magyar nyelvi és matematikai írásbeli vizsga
eredményei,
- szóbeli vizsga.
3.3 Felvételi vizsgára jelentkezés módja:
Az központi írásbeli vizsgára 2019. december 6-ig kell benyújtani a jelentkezési lapot.
Letölthető az internetről (www.oktatas.hu), illetve beszerezhető az iskolákban. A központi
írásbeli vizsgára benyújtott jelentkezési lap csak az írásbeli vizsgára vonatkozik, nem jelent
automatikus felvételi jelentkezést a középiskolába.
A központilag kiadott tanulói jelentkezési lapokat az általános felvételi eljárás keretében
2020. február 14-ig kell beküldeni a Lorántffy Zsuzsanna Református Iskolába.

3.4 A vizsga időpontja és helye:
Írásbeli vizsga: 2020. január 18., szombat
2020. január 23., csütörtök - pótló írásbeli vizsga azoknak, akik az előző
írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
Az írásbeli vizsgát bármelyik, írásbeli vizsgát szervező középiskolában
teljesíteni lehet. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer
tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.
Szóbeli vizsga: 2020. február 28., péntek
2020. február 29., szombat
pótnap: 2020. március 3., kedd
Helyszín: Lorántffy Zsuzsanna Református Iskola - Kaposvár, Somssich Pál u. 15.
A szóbeli vizsga pontos időpontját telefonon egyeztetjük a jelentkezőkkel.
3.5 A vizsgázó teljesítményének értékelése:
A felvételi vizsgán összesen 200 pont szerezhető:
1. Tanulmányi eredmények:
50 pont = 25 %
A 7. osztályt igazoló bizonyítványban és a 8. osztályt igazoló félévi értesítőben szereplő
osztályzatok közül az alábbiakat vesszük figyelembe: magyar nyelv, magyar irodalom,
történelem, matematika, idegen nyelv.
2. Matematika és magyar nyelvtan írásbeli feladatlapok eredménye:
2 x 50 pont = 100 pont = 50 %
Az írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó Értékelő lap másolatát kérjük a jelentkezési
laphoz csatolni.
3. Szóbeli vizsga:
50 pont = 25 %
A szóbeli meghallgatást alapvetőnek tartjuk. Ilyen fontos döntés előtt törekednünk kell a
diák és környezete minél alaposabb megismerésére. A szeretettel és türelemmel végzett
meghallgatáson a jelentkező általános tájékozottságát, műveltségét, kommunikációs
kultúráját szeretnénk megismerni magyar irodalom, történelem, idegen nyelv tantárgyak
ismeretanyagán keresztül.
A felvételi beszélgetés során meggyőződünk a tanuló érdeklődési köréről, értékeiről,
értékrendjéről, vallási kötődéséről, céltudatosságáról, tanulási motivációjáról, nyitottságáról.
A meghallgatáson szerzett pontok lehetőséget adnak arra, hogy megerősítsék a jó
teljesítményeket, illetve egyes esetekben azt bizonyítsák, hogy a gyengébb írásbeli vizsga
vagy általános iskolai eredmény ellenére is a diáknak itt a helye.
3.6 A jelentkezők rangsorolásának módja:
A szerzett pontok alapján.
3.7 Értesítés:
Az írásbeli vizsga eredményéről 2020. február 6-ig értesítjük a tanulókat.
A felvételi jegyzéket 2020. március 16-ig hozzuk nyilvánosságra.
A felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést 2020. április 30-ig küldjük meg a jelentkezőknek
és az általános iskoláknak.
3.8 Beiratkozás:
2020. június 22., hétfő.

3.9 Sajátos nevelési igényű tanulók felvételére vonatkozó speciális szabályok /Nkt 51. § (5)/:
Amennyiben a jelentkező az általános iskolában valamely tantárgy, tantárgyak értékelése és
minősítése alól felmentést kapott, hozott tanulmányi eredménye értékelésénél az adott
tantárgy, tantárgyak osztályzata helyett – saját választása alapján – az alábbi tantárgyak
valamelyikének 7. osztály tanév végi és 8. osztály félévi osztályzatát számítjuk be:
biológia, kémia, fizika, földrajz.
A választott tantárgyat, tantárgyakat kérjük a jelentkezési lapon megjelölni!
A jelentkező az írásbeli vizsgán kedvezményeket kaphat (időhosszabbítás, segédeszköz
használata, a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés).
Amennyiben a diák a mi intézményünkben kívánja megírni az írásbeli vizsgát, a speciális
igényekre vonatkozó írásbeli szülői kérelmet, valamint az azt alátámasztó szakértői véleményt
kérjük a központi írásbeli vizsgára beadandó jelentkezési laphoz csatolni! A kérelem
beadásának elmulasztása jogvesztő. A kérelmet az intézmény igazgatója bírálja el. Az írásbeli
vizsga a kedvezménynek megfelelően kerül értékelésre.
Az általános iskolában idegen nyelv értékelése és minősítése alól felmentett tanuló esetében a
szóbeli vizsgán a magyar irodalom tantárgyból megszerzett pontokat duplázzuk. Az idegen
nyelv tantárgy értékelése és minősítése alóli mentességet alátámasztó szakértői véleményt
legkésőbb a jelentkezési lappal együtt kérjük eljuttatni intézményünkbe!
Az általános felvételi eljárás keretében az általános iskolában matematika tantárgy értékelése
és minősítése alól felmentett tanuló esetében a matematika írásbeli vizsgán szerezhető 50 pontot
a következők szerint számítjuk a tanuló választása alapján:
1. amennyiben a tanuló – mentesítése ellenére – megírja a központi írásbeli matematika
feladatlapot, annak eredményét számítjuk be, vagy
2. az adott tanévben intézményünkbe jelentkezett tanulók matematika írásbeli vizsgán szerzett
pontszámai átlagának 75%-át kapja.
A választott számítási módról a szülőnek kell írásban nyilatkoznia. A nyilatkozatot legkésőbb a
szóbeli vizsga napjáig kell eljuttatni intézményünkbe.
A matematika tantárgy értékelése és minősítése alóli mentességet alátámasztó szakértői
véleményt legkésőbb a jelentkezési lappal együtt kérjük eljuttatni intézményünkbe!
3.10 Egyéb tudnivalók:
1. Intézményünkben a gimnáziumi képzés négy évfolyamos, általános tantervű, és három idegen
nyelv oktatásával (angol és német nyelvi haladó, angol, német és olasz nyelvi kezdő csoportok)
folyik.
2. Az iskolában keresztyén szellemiségű nevelés és oktatás folyik, amelynek szerves része a
kötelező református vagy evangélikus vagy római katolikus hittan oktatás.
3. Iskolánk világnézetileg elkötelezett. Tiszteletben tartjuk a tanuló és gondviselője lelkiismereti
és vallásszabadságát. Felekezeti hovatartozás, gyülekezeti háttér hiánya sem kizáró ok.
Ugyanakkor tanulóink tudomásul veszik, hogy az iskola, mint református egyházi fenntartású
intézmény, elvárja a Szervezeti és Működési Szabályzatban, Házirendben meghatározott
erkölcsi és magatartási normák betartását, a keresztyén értékeinkkel és egyházi jellegünkkel
kapcsolatos elvárásai iránti nyitottságot és elfogadást.
Ennek szellemében szeretettel felkínáljuk a református középiskolai továbbtanulás lehetőségét
minden kaposvári és nem kaposvári nyolcadik osztályos diáknak, aki – fentiek ismeretében –
tanulmányait szívesen folytatná a somogyi megyeszékhelyen, református intézményben.

4. A szóbeli meghallgatást követően kérünk nyilatkozni arról, hogy a jelentkező vállalja a
fentiekben megfogalmazottak betartását A nyilatkozat előzetesen elolvasható honlapunkon:
www.lozsu.hu, de azt a szóbeli meghallgatáson is ismertetjük. Aláírása és legkésőbb 2020.
március 6-ig történő visszaküldése szükséges feltétele a felvételnek.
5. Gimnáziumunkba jelentkező diákokról szívesen fogadunk lelkipásztor, plébános, hitoktató
által készített jellemzést, mely igazolja, hogy a diák elfogadja és magáénak érzi elsősorban a
keresztyén történelmi egyházak vallását, azaz református, evangélikus vagy római katolikus
egyháztag. A jellemzést legkésőbb a szóbeli vizsgára kérjük elhozni.
6. Intézményünkben fontosnak tartjuk a jó magaviseletet és szorgalmat, a kulturált és ápolt
megjelenést.
7. Iskolánk többcélú közoktatási intézmény, általános iskolai és gimnáziumi feladatokat lát el.
Azok a tanulók, akik intézményünkben fejezik be általános iskolai tanulmányaikat, a Pedagógiai
Programban meghatározott feltételek szerint folytathatják tanulmányaikat a gimnázium 9.
évfolyamán.
8. A személyes találkozás előtt felmerülő kérdéseket várjuk a 82/511-487 telefonszámon vagy a
titkarsag@lorantffy-kaposvar.sulinet.hu e-mail címen.
Áldást kérve életükre, szeretettel és tisztelettel várunk minden érdeklődő diákot és szülőt!

Kaposvár, 2019. október 18.

Molnár Tímea
igazgató

Nyilatkozat
az intézmény gimnáziumi tagozatára jelentkezőktől
a 2020/2021. tanévre vonatkozóan
Intézményünk egyházi sajátosságából fakadó elvárásai
1. Gimnáziumunkba jelentkező diákokról szívesen fogadunk lelkipásztor, plébános, hitoktató által
készített jellemzést, mely igazolja, hogy a diák elfogadja és magáénak érzi elsősorban a keresztyén
történelmi egyházak vallását, azaz református, evangélikus vagy római katolikus egyháztag. A
felvételt nyert tanulóktól elvárjuk a keresztyén értékeink és egyházi jellegünkkel kapcsolatos
elvárásaink iránti nyitottságot és elfogadást.
2. Felekezeti hovatartozás vagy gyülekezeti háttér hiánya nem kizáró ok, de ez esetben is elvárjuk a
keresztyén értékeink és egyházi jellegünkkel kapcsolatos elvárásaink iránti nyitottságot és
elfogadást.
4. Intézményünkben fontosnak tartjuk a jó magaviseletet és szorgalmat, a kulturált és ápolt
megjelenést.
A gimnáziumba bekerülés feltétele jelen nyilatkozat elfogadásának aláírással történő igazolása,
valamint legkésőbb 2020. március 6-ig történő visszaküldése.
Alulírott szülő (gondviselő) és tanuló együttesen nyilatkozunk arról, hogy a kaposvári Lorántffy
Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium elvárásait,
követelményeit megismertük, azokat elfogadjuk.

Kelt: .....................................................

.........................................................
szülő (gondviselő)

...........................................................
jelentkező tanuló

