Bemutatkozunk
gimnázium kérésére hozzájárult, hogy emlékalapítványt hozzanak
létre, ami az ő nevét viseli. 1921-ben, a trianoni trauma után a gimnázium hivatalosan is felvette Kossuth Lajos nevét.
Az 1948-as államosítás után 1992-ben került vissza iskolánk az
evangélikus egyház fenntartásába.
Az utóbbi években folyamatos megújulás jellemzi a gimnáziumot,
módszertani és szaktárgyi szempontból. A nagy múltú humán oktatás mellett, az elmúlt években kiemelt terület lett a fizika, a médiainformatika és az idegen nyelvek.
Hit, tudás, szeretet – ezt a mottót fogalmazták meg alapítóink 1806ban, és ezek szerint tanítunk mind a mai napig.
Külföldi kapcsolatok:
Az idegen nyelvi oktatást segítik,
és diákok nyelvtudását mélyítik el
a hollandiai, németországi, olasz
országi, és franciaországi test
vériskolai kapcsolatok. A diákcse
re programban az adott ország
kultúráját, szokásait is megisme
rik a diákok.
A magyarságtudat erősítését szolgálja az erdélyi és a kárpátaljai
testvériskoláinkkal
fenntartott
együttműködés. Nagy nemzeti
ünnepeinket mindig együtt ünnepeljük.

Diákélet:
Kossuth Lajos születésnapját családi nappal ünnepeljük, amikor
tanulóink hozzátartozóit sokszínű
programokkal szórakoztatjuk. A
Kossuth-kultuszt a 11. évfolyam
monoki kirándulásával és maturandus vizsgával ápoljuk. Az iskola és a diákönkormányzat rendezvényei a diákok kulturált szórakozását biztosítják. Szabadidőben sportkörök, természetjárás, táborok, diákfesztiválok várják a diákokat.
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

A Gimnáziumunk Nyíregyháza város legrégebbi gimnáziuma, 1806-ban
alapították. 1890-ben a turini száműzetésben lévő Kossuth Lajos a

Osztály megnevezése

Választható
nyelv

Felvehető
létszám

0020

Emelt szintű angol nyelvi
osztály (négy év)

német, francia,
olasz, orosz

8 fő

0030

Emelt szintű, német nyelvi
osztály (négy év)

angol, olasz,
francia, orosz

8 fő

0040 Emelt szintű, francia nyelvi
osztály (négy év)

angol, német,
olasz, orosz

8 fő

0050

Emelt színtű, olasz nyelvi
osztály (négy év)

angol, német,
francia, orosz

8 fő

0060

Emelt informatika
média szakiránnyal
(négy év)

angol, német,
francia, olasz,
orosz

17 fő

0070

Emelt szintű
fizika orientáció (négy év)

angol, német,
francia, olasz,
orosz

8 fő

0071

Emelt szintű biológia
orientáció (négy év)

angol, német,
francia, olasz,
orosz

8 fő

0072

Emelt szintű kémia
orientáció (négy év)

angol, német,
francia, olasz,
orosz

8 fő

0073

Emelt szintű földrajz
orientáció (négy év)

angol, német,
francia, olasz,
orosz

8 fő

0010

Általános tantervű osztály
(négy év)

angol, német,
francia, olasz,
orosz

17 fő

Kollégiumi elhelyezés biztosított a Luther Márton Kollégiumban, a város legújabb, legkorszerűbb kollégiumában.
Jelentkezés központi felvételi vizsgára: 2016.12.09.
Jelentkezési lap beadási határideje: 2017.02.15.
A lelkészi ajánló levél kötelezően beadandó.
Felvételi vizsgák időpontja:
Írásbeli: 2017.01.21. 10.00
Szóbeli: 2017.02.20-25. (hétfő-szombat) Értesítés szerint.

Négyévfolyamos osztályok:
Hozott pontok: 6-7. osztály év végi, 8. osztály félévi eredményei a
készségtárgyak kivételével.
0070, 0071, 0072, 0073 osztályban a választott természettudomá
nyos 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 ma
gyar 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 vagy diszgráfia esetén szülői kérésre a felvételiző írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet. Diszkalkulia esetén
matematika írásbeli vizsga helyett, szülői kérésre, történelem
tantárgyból kell szóbeli vizsgát tenni
Szóbeli elbeszélgetés
Ideje: 2017. február 20-25. (hétfő-szombat). Értesítés alapján.
A jelentkezők általános elbeszélgetésen vesznek részt, ahol bemutatják lelkészi ajánlásukat.
A tanulók a haladó angol és német emelt nyelvi osztályokba jelentkezés esetén a választott nyelven vesznek részt az elbeszélgetésen.
(Általános ismerkedési témakörökkel.)
A természettudományos orientációkra jelentkező diákok az elbeszél
getés során a választott (fizika, biológia, kémia, földrajz) tantárgy legfontosabb témaköreit is körüljárják. Ehhez segédanyagot az iskola
honlapján találnak.
A rangsor kialakításának alapja az összteljesítmény:
- az összteljesítménybe a különböző mentességeket és kedvezményeket is beszámítjuk
- azonos pontszám esetén a matematika írásbeli vizsga eredményét vesszük figyelembe a rangsor kialakításánál
Iskolánk korlátozott számban fogad látássérült és hallássérült ta
nulókat, amennyiben a felvételi követelményeknek a tanulók megfelelnek.

Kovács Petra vagyok, a Debreceni Egyetem
Bölcsésztudományi Karán, szlavisztika-lengyel
szakon diplomáztam. Lehetőségem volt tanulni
fél évet Krakkóban a Jagelló Egyetemen. Tanulmányaimat az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Szláv- és Balti filológiai tanszékén, lengyel nyelv
és irodalom szakon folytatom tovább. A gimnázium
számomra menedék volt, ahol felkészítettek az életre és megtanítottak, hogy bízzak magamban, akkor
minden sikerül.
Mészáros Dávid vagyok, a Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Karán tanulok jogász szakon.
A középiskola kiváló alapot jelentett, hogy ezen a
területen tanulhassak tovább, és amikor bekerültem
az egyetemre, semmiben sem volt lemaradásom az
ország különböző részeiről jött csoporttársaimmal
szemben. Azonban nem ezért vagyok a leginkább
hálás a középiskolámnak, hanem a közösségért,
amiben 5 évig tanulhattam, és ahova még most is
sokszor visszajárok.
Ling Orsolya vagyok, a Debreceni Egyetem
Általános Orvosi Karán tanulok. 5. osztályban
kezdtem a Kossuthban a tanulmányaimat, itt lettem
gyermekből felnőtt. Nagyon sok tapasztalatot sike
rült gyűjtenem, melyeket később hasznosítottam
és még hasznosíthatok mind a tanulásban, mind az
emberi kapcsolatokat illetően. Úgy érzem sikerült
életre szóló barátságokat kötnöm nagyon sok iskolástársammal, cserediák programokban részt vevő
diákokkal, valamint tanáraimmal is.
A gimnáziumi évek alatt nagyon sok segítséget és támogatást kaptam,
hogy mindig egy lépéssel közelebb kerüljek álmaim megvalósításához,
és hogy céltudatosan le tudjam küzdeni az elém kerülő akadályokat.
Márton Gábor vagyok, jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán
(volt Rendőrtiszti Főiskola) tanulok. Az egyetem
befejezése után a Rendőrségnél fogok dolgozni,
mint bűnügyi nyomozó. 8 évig voltam a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium tanulója. Ez a nyolc év egy életre szóló meghatározó
élmény, hiszen tulajdonképpen az iskola falai
között nőttem fel. Az itt eltöltött idő alatt sok barátot szereztem. Tanáraim segítségével olyan tudásra
és kitartásra tettem szert, amely hozzásegített ahhoz, hogy az egyetemen is sikeres tanulmányokat folytassak és majd munkám során is
megálljam a helyem.
Oláh Alexandra vagyok, nagyszerű 5 évet töltöttem a Kossuthban, egy nagyon jó osztályközösségben. Középiskolai éveim alatt, nemcsak a tananya
gokat sajátítottam el, megfelelő hitgyakorlással és
tanáraim kellő figyelmével, szaktudásuk átadásával
most a a Debreceni Egyetem Természettudományi és
Technológiai Kar vegyészmérnök szakán folytathatom tanulmányaimat. Eddigi elképzeléseim szerint
vegyészmérnök szeretnék lenni.
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„Hogy cselekedeted jó legyen, előbb az embernek kell jónak és kegyesnek lennie,
mert a rosszból jó nem származhat.”

Luther Márton
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