Hagyományos értékek, modern oktatás

Gimnáziumunk a város legrégebbi, még ma is működő középiskolája. Az 1806ban alapított intézmény 1992-ben került vissza az evangélikus egyház fenntartásába. A klasszikusan szép, ősi falak között megtalálhatóak az infokommunikációs technológia legmodernebb eszközei is. Valamennyi termünk interaktív
táblával felszerelt, a tanárok módszertani felkészültségük mellett IKT-eszközök
használatával teszik élményszerűvé a tanítási órákat. A természettudományos
órák a 21. századi technológiával ellátott digitális öko-laborban zajlanak, amelyekben a kísérletek, gyakorlati foglalkozások lehetőséget nyújtanak a diákok
számára az ismeretek még eredményesebb elsajátítására.
Az idegen nyelvi oktatást segítik és a diákok nyelvtudását mélyítik külföldi kapcsolataink. Évek óta eredményes kapcsolatot ápolunk Hollandiával, csoportokat utaztatunk és fogadunk a tulipánok országába. Iskolánk csatlakozott az
Erasmus+ programhoz, mely külföldi tanulási, képzési és tapasztalatszerzési
lehetőséget biztosít a résztvevőknek. A program keretében diákjaink eljuthatnak Spanyolországba, Olaszországba vagy Lengyelországba.
A magyarság összetartozását erősítik erdélyi és kárpátaljai látogatásaink, melyek
mindig valamely nagy nemzeti ünnepünkre esnek. Így együtt ünnepelhetjük
közös múltunk kiemelkedő eseményeit
határon túli honfitársainkkal.
Az egyetemi belépőhöz nélkülözhetetlen nyelvvizsga megszerzését segíti, hogy
iskolánk Language Cert-nyelvvizsga
központ lett. Diákjaink tehát céltudatosan készülhetnek a nyelvvizsgára, melyet
ismert környezetben tehetnek le.
Diákélet:
A diákok összetartozását számtalan
program segíti elő. Szeptemberben jó
hangulatú, gazdag programokkal színesített családi napra várjuk a tanulókat és
családtagjaikat. Az év során kerékpár- és
gyalogtúrák, illetve sítábor teszi lehetővé,
hogy a gyerekek közös élményekkel gazdagodjanak. A kötelező tanulmányi munkán túl a tehetséges diákok számára egyéb
lehetőségeket is biztosítunk: kamarakórus
és színjátszókör várja az érdeklődőket. A sportolni vágyó fiatalok modern műfüves és rekortán pályán, kondiparkban tarthatják magukat jó kondícióban.
Digitális oktatás
Iskolánkban egységesen a Classroom felületen folyik a tanórán kívüli oktatás.
Pedagógusaink -a digitális tanrend során- rendszeresen tartanak online órákat,
mellyel pótolják a személyes jelenlétet.
Diákok támogatása:
A Magyarországi Evangélikus Egyház és iskolánk kiemelt figyelmet fordít
a tehetséges, rászoruló diákok támogatására. Sztéhló Gábor-ösztöndíj,
Istenadta tehetség, Útravaló program, a Kossuth Gimnáziumért Alapítvány támogatásai, öregdiákok ösztöndíjai segítik a tehetségeket.

Felvételi követelmény

Oktatási kínálatunk
Osztály megnevezése

Választható
nyelv

Felvehető
létszám

0020

Emelt szintű angol nyelvi
tagozat (négy év)

német, francia,
olasz, orosz

15 fő

0030

Emelt szintű, német nyelvi
tagozat (négy év)

angol, olasz,
francia, orosz

8 fő

0040

Emelt szintű, francia nyelvi
tagozat (négy év)

angol, német,
olasz, orosz

8 fő

0050

Emelt színtű, olasz nyelvi
tagozat (négy év)

angol, német,
francia, orosz

8 fő

0060

Emelt informatika tagozat
média szakiránnyal
(négy év)

angol, német,
francia, olasz,
orosz

30 fő

0070

Emelt szintű
matematika-fizika
tagozat (négy év)

angol, német,
francia, olasz,
orosz

8 fő

0080

Emelt szintű biológiakémia
tagozat (négy év)

angol, német,
francia, olasz,
orosz

15 fő

0081

Emelt szintű földrajz
tagozat (négy év)

angol, német,
francia, olasz,
orosz

8 fő

0010

Általános tantervű osztály
(négy év)

angol, német,
francia, olasz,
orosz

30 fő

Kollégiumi elhelyezés biztosított a Luther Márton Kollégiumban, a város legújabb, legkorszerűbb kollégiumában.
Jelentkezés központi felvételi vizsgára: 2021.12.03.
Jelentkezési lap beadási határideje: 2022.02.18.
A lelkészi ajánló levél kötelezően beadandó.
Felvételi vizsgák időpontja:
Írásbeli: 2022.01.22 10.00
Szóbeli: 2022.02.22 - 03.11. Tájékozódás az iskola honlapján.

Hozott pontok: 6-7. osztály év végi, 8. osztály félévi eredményei
a készségtárgyak kivételével.
0070, 0080, 0081 osztályban a választott természettudományos
tárgy,
0060 osztályban a magyar irodalom és az informatika tantárgyak
év végi érdemjegyeit kétszeres szorzóval számítjuk be a hozott
pontoknál.
Szerzett pontok: kötelező központi írásbeli matematikából és
mag yar nyelv és irodalomból.
Pontok számítása:
hozott pontok
45 pont
szerzett pontok (írásbeli vizsga eredménye)50 pont
szóbeli elbeszélgetés
5 pont
összteljesítmény
100 pont
Írásbeli vizsga:
- az egységes írásbeli vizsgaértékelő lap alapján egyenlő súllyal
vesszük figyelembe mindkét tantárgyat a pontszám kialakításánál
- az SNI-s és BTMN-es tanulók részére a szakértői vélemény
alapján, szülői kérésre biztosítjuk a segédeszköz használatára,
időtartam hosszabbításra és értékelésre vonatkozó jogszabályi
kedvezményeket.
- diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia esetén is meg kell írni az
írásbeli felvételi feladatlapot, de a pontszámítás a Pedagógiai
Szakszolgálat által javasolt könnyítések figyelembevételével
történik. A matematika tantárgy értékelése alól felmentett
tanulónak szóbeli vizsgán kell részt vennie vagy történelem
vagy földrajz tantárgyból (a tanuló választása alapján). A felvételi témakörök az iskola honlapján megtalálhatók.
Szóbeli elbeszélgetés
A jelentkezők általános elbeszélgetésen vesznek részt, ami minden felvételiző számára kötelező. A beszélgetés célja, hogy személyesen is megismerjük a hozzánk jelentkező diákokat. Tantárgyi
tudásról nem kell számot adniuk.
A lelkészi ajánlásokat ekkor kérjük bemutatni.
A rangsor kialakításának alapja az összteljesítmény:
- az összteljesítménybe a különböző mentességeket és kedvezményeket is beszámítjuk
- azonos pontszám esetén a matematika írásbeli felvételi eredményét vesszük figyelembe a rangsor kialakításánál
Iskolánk korlátozott számban fogad látássérült és hallássérült ta
nulókat, amennyiben a felvételi követelményeknek a tanulók megfelel
nek.

“Öregdiákjaink”
Nagyvátiné Szakács Mónika vagyok, az első
végzős évfolyam hallgatójaként, 1993-ban
érettségiztem a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban. A Dr. Bánszki István igazgató úrtól kapott a „Minden dolgotok
szeretetben menjen végbe” ige parancsa életre
szóló iránymutatást jelent számomra. Középiskolai tanáraim nem csupán a tudományok világába vezettek be, hanem az életre is tanítottak. Köszönettel tartozom, hogy hangsúlyt
fektettek a hagyományok ápolásán, tiszteletén
túl a kor kihívásaira válaszoló minőségi oktatásra. Középiskolai éveim meghatározóak voltak a továbbtanulásban
is. Debrecenben a Kossuth Lajos Tudományegyetem történelem-tanár
szakán végeztem, szakdolgozatomat a gimnázium történetéből írtam.
A gyermekvédelemben eltöltött évek után a rehabilitáció területén
szereztem diplomát, majd 2006-ban a helyi rádiók világába csöppentem, ahol jelenleg is szerkesztő-műsorvezetőként dolgozom. A szülő
a gyermekének a legjobbat akarja, így nagyon nagy örömmel tölt el,
hogy a fiam is a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium
tanulója.
Kovács Sándor: Erdélyi születésű lévén
középiskolai tanulmányaimat a Szatmárnémeti
Kölcsey Ferenc Főgimnáziumban kezdtem meg,
majd a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos
Gimnázium padjaiban folytattam. Kossuthos
éveimre ma is tisztán emlékszem: haverok, buli
és persze tanulás.
Érettségi után a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen tanultam tovább,
ahol repülőgépész diplomát szereztem. Az
unalmas és monoton munka soha nem volt a
kenyerem, az alkotást és kihívást viszont annál inkább tartom izgalmasnak. Immár 10 éve dolgozom a járműipar
kutatás-fejlesztési területén. Jó érzéssel tölt el az a gondolat, hogy az
elkövetkező években olyan járművek fognak közlekedni, amelyeket
az itthoni és a világ számos országában élő kollégámmal együtt fej
lesztettünk ki.
A kihívás a magánéletemből sem hiányzik. Feleségemmel újból
diákoknak érezzük magunkat miközben 3 kisgyermekünk minden kérdésére próbálunk választ adni. Ha nekünk, felnőtteknek gyermekeink
minden „Miért kék az ég?„- típusú kérdésére lesz már válaszunk, akkor fogjuk tudni, hogy az emberiség már mindent feltalált.
Bíró Dóra vagyok. Életem legnagyobb élménye volt az, hogy kossuthos diák lehettem: örök
barátságokat, számtalan lehetőséget és verseny
képes tudást szereztem, második otthont kaptam. Kedves emlékek fűznek Tanáraimhoz, akik
motiváltak és segítettek, meghatározó részeivé
váltak az életemnek. Jelenleg végzős villamos
mérnök hallgató és tanársegéd vagyok a Debreceni Egyetemen. Ebben az évben, álmomat
megvalósítva, fotográfus szakmai képzést kezd
tem el Budapesten. Szabadidőmben pedig zenélek, az Őrálló dicsőítő zenekar énekeseként tevékenykedem. Ha választanom kellene, újra kossuthos lennék, mert a
hitnek közösségépítő ereje van, és nem lehetnék ott, ahol most vagyok!

Nyíregyházi Evangélikus
Kossuth Lajos
Gimnázium
Felvételi tájékoztató
2022-2023.

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni,
hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka
örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a
munkát, amit szeretni fog. ”
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