
Kedves Nyolcadikos Diákok! 

A Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum a 2020-21-es tanévben is segíteni szeretné a felvételizni 

készülőket, ezért ebben a tanévben is megszervezzük felvételi előkészítőnket, de most az online térben! 

Hány alkalommal történik a felkészítés, és mit takar egy foglalkozás? 

 Összesen hat alkalmat szervezünk matematikából és magyarból.  

 Egy foglalkozás egy videós bemutató órából (típusfeladatok megoldása), kiadott feladatsorból, annak a 

kiküldött megoldásából, majd egy konzultációs kontaktórából fog állni. 

 Ha velünk dolgozol, a hatékonysága garantált! 

 Extraként segítséget nyújtunk a nyelvi tagozatok szóbeli vizsgájához angol és német nyelvből. 

 

Milyen felületen történik az online oktatás, és fogjuk-e tudni használni? 

 A saját belső Google rendszerünket használjuk. (Classroom, Meet, Gmail) 

 Kapsz egy olyan bocskais e-mail címet, amivel máris közelebb kerülhetsz a gimnázium falaihoz, hiszen 

mindenkinek kötelezően biztosítunk ilyen hozzáférést. 

 A telefonos bejelentkezéskor ki kell választanod az alábbi 4 időpont közül egyet, amikor egy óra alatt 

bemutatjuk neked a rendszer működését, hogy zökkenőmentesen működjön és tudd használni! 

Fertőtlenített informatikateremben, kis létszámú csoportokban történik a felkészítés: 

o Az online felület megismertetésének időpontjai: 

 Október 16. péntek 16:00 

 Október 17. szombat 9:00 

 Október 17. szombat 11:00 

 Október 20. kedd 16:00 

Hogyan lehet jelentkezni? 

 Fontos, hogy CSAK telefonos regisztráció után tudjuk fogadni a jelentkezőket a jelenlegi helyzetben! 

Keressék a gimnázium titkárságát! Tel.: +36-47-362533 (106-os mellék) 

 Határidő: október 16. péntek 

Mennyibe kerül? 

 A komplett felkészítő díja 2000 Ft/fő, amit a személyes találkozásra hozz magaddal! 

Mikor kezdődik? 

 Az őszi szünet utáni első héten fogod megkapni a linket, ahol megnézheted az első videót, majd 

gyakorolhatsz, és november 7-én, szombaton  délelőtt konzultálhatsz a kérdéseidről a tanárokkal. A 

pontos időpontok létszámfüggőek is lesznek, hogy mindenkire jusson idő. 

A további időpontokat a Classroom rendszeren keresztül kapod majd! Az időbeosztásban lesz rugalmasság, 

ha egyéb elfoglaltságod lenne. 

 

További kérdésekkel keresd a gimnázium titkárságát az előbb említett telefonszámon, vagy a 

gimi@big.szerencs.hu e-mail címen! 

 

Sok szeretettel várunk gimnáziumunk valós és virtuális falai közé is! 

 

Jakab Tamás 

igazgató  
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