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A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA
BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA

Kedves Érdeklődő!
Intézményünk, a Bolyai János Gimnázium és Általános Iskola iskolarendszerű felnőttoktatás keretében
nyújt lehetőséget a munka melletti tanulmányok befejezésére, valamint folytatására esti és levelező munkarendben.
Amennyiben valamilyen okból nem volt lehetősége befejezni az általános vagy középiskolai tanulmányait,
illetve amennyiben rendelkezik elvégzett 8 osztállyal vagy szakmunkás bizonyítvánnyal, és érettségi bizonyítványt kíván szerezni, intézményünkben erre lehetőséget biztosítunk három megye több településén lévő telephelyeinken:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében:
4955 Botpalád, Fő utca 148.
4741 Jánkmajtis Kossuth u. 7.
4372 Nyírbéltek, Kossuth utca 1-3.
4400 Nyíregyháza, Báthory u. 5.
4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 1.
4333 Nyírkáta, Hodászi utca 3.
4341 Nyírvasvári, Kossuth utca 65.
4326 Máriapócs, Kossuth tér 10.
Békés megyében:
5500 Gyomaendrőd, Népliget utca 2.
5622 Köröstarcsa, Kossuth utca 6.
5540 Szarvas Fő tér 3.

4635 Újkenéz, Petőfi Sándor u. 67.
4944 Túristvándi, Móricz Zsigmond utca 2.
4943 Kömörő, Hajnal u. 1.
4563 Rohod, Jókai u. 6.
4334 Hodász, Kölcsey Ferenc utca 3-5.

5537 Zsadány Béke utca 108-114.
5742 Elek, Lőkösházi u. 1-3.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében:
5462 Cibakháza Czibak Imre tér 40.
Az oktatás munkarendje lehetővé teszi a tanulmányok munka melletti folytatását, hiszen a tanórákat
tömbösítve, előre meghatározott napokon, a késő délutáni időszakban tartjuk.
Szaktanáraink támogató, partnerközpontú módszereket alkalmaznak, több éves, évtizedes tapasztalattal
rendelkező pedagógusok.
Jelentkezés feltétele, módja:
- A felnőttoktatásban 16. életévét betöltött személy vehet részt (a 16. életév betöltését követő tanévtől).
- Iskolarendszerű felnőttoktatásban egy időben csak egy köznevelési intézményben lehet részt venni
(másik iskolában nem lehet tanulói jogviszonya).
- A jelentkezés jelentkezési lap benyújtásával történik, mely megtehető személyesen, postai úton,
valamint e-mail csatolmányaként.
A jelentkezési lapot olvashatóan, a hivatalos személyes okmányokkal megegyező módon kell kitölteni, majd aláírással ellátni.
Kiskorú (18. életévét be nem töltött) jelentkező esetében a gondviselőnek is alá kell írni.
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- A jelentkezési lappal egyidejűleg kell benyújtani:
o általános iskolai tanulmányok folytatásához: az általános iskolai bizonyítvány eddig elvégzett évfolyamokat alátámasztó oldalainak másolatát,
o gimnáziumi tanulmányok megkezdéséhez: az általános iskola 8. évfolyamának elvégzését alátámasztó bizonyítvány,
o gimnáziumi tanulmányok magasabb évfolyamon történő folytatásához: a meglévő
szakmunkásbizonyítvány valamennyi évfolyamának elvégzését alátámasztó oldalak másolatát, illetve megkezdett és félbehagyott szakközépiskolai vagy gimnáziumi tanulmányok valamennyi elvégzett évfolyamát alátámasztó oldalak másolatát.
A bizonyítványok szükséges oldalainak másolata mellett kell a bizonyítvány azon oldalának másolata
is, amely a személyes adatokat is tartalmazza, valamint egyértelműen beazonosíthat az iskola.
Akinek nincs meg a bizonyítványa, annak másodlatot kell kérni abból az iskolából, vagy annak jogutódjától, ahol az előzetes tanulmányait végezte.
-

Benyújtandó továbbá az aláírással ellátott nyilatkozattétel. Kiskorú (18. életévét be nem töltött)
jelentkező esetében a gondviselőnek is alá kell írni.

A jelentkezők adott évfolyamba történő besorolása az eddig elvégzett évfolyamok dokumentumai alapján történik.
Általános iskolai tanulmányok folytatása:
- Tantárgyi rendszerünk és azok óraszáma a felnőttoktatásra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően kialakított.
- Idegen nyelvek közül az angol és a német nyelv oktatása biztosított.
- Az egyes évfolyamok követelményeinek teljesítéséhez nem társul külön vizsgarendszer.
- A 8. évfolyam eredményes teljesítését követően kiadott bizonyítvány azonos jogokkal ruházza
fel a tulajdonosát, mint a nappali rendszerű oktatásban megszerzett.
Gimnáziumi tanulmányok megkezdése/folytatása:
- Tantárgyi rendszerünk és azok óraszáma a felnőttoktatásra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően kialakított.
- Idegen nyelvek közül az angol és a német nyelv oktatása biztosított.
- Az egyes évfolyamok követelményeinek teljesítéséhez nem társul külön vizsgarendszer.
- A 12. évfolyam elvégzését követően intézményünkben középszintű érettségi vizsgát kell tenni.
- Az érettségi vizsga eredményes teljesítését követően kiadott bizonyítvány azonos jogokkal ruházza fel a tulajdonosát, mint a nappali rendszerű oktatásban megszerzett.
Intézményünk működését, tevékenységét meghatározó dokumentumokról, a fontosabb tudnivalókról tájékozódhat:
-

Iskolánk honlapjáról: www.bolyaikepzes.hu;
Személyesen érdeklődhet a 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 1. sz. alatti központi irodában,
valamint az 5540 Szarvas, Vasút utca 67. sz. alatti megyei irodában,
Telefonon érdeklődhet: a 06-30/290-0886, a 06-30/287-9408, valamint a 06-30/290-6180 elérhetőségek egyikén,
E-mailben érdeklődhet: az igazgato@bolyaiképze.hu, a tanugy@bolyaikepzes.hu,
valamint a bekes@bolyaikepzes.hu e-mail címekre küldött levélben.

Szeretettel várjuk érdeklődő megkeresését, majd tanulmányinak megkezdéséhez jelentkezését!
Tiszakóród, 2021. május 14.
Lőkös Katalin Mária
intézményvezető

