Wichtige Informationen für die Anmeldung
Anmeldezeiten:

21. Februar - 04. März 2022; Mo. - Fr.: 07.30 bis 13.30 Uhr
(ab 13.30 Uhr nur gegen Voranmeldung)

Mitzubringen:

Schulnachricht im Original (Halbjahreszeugnis) – Die Anmeldung
wird auf diesem bestätigt.
Geburtsurkunde,
Staatsbürgerschaftsnachweis,
Meldezettel,
aktuelles Passfoto,
Sozialversicherungsnummer (e-Card)

Anmerkungen:

Bis Ende März werden Sie verständigt, ob Ihr Kind bei uns
aufgenommen werden kann.
Sollten Aufnahmeprüfungen notwendig sein, werden Sie rechtzeitig
von der Direktion über Inhalt und Termin in Kenntnis gesetzt.

Voraussetzungen:

Basiskenntnisse in Ungarisch oder Kroatisch sind notwendig. Sind
diese Vorkenntnisse bei der Anmeldung noch nicht vorhanden,
können sie in Form von Sprachkursen am Gymnasium bis
September aufgeholt werden.
Die Bereitschaft, sich mit den Traditionen der burgenländischen
Volksgruppen zu beschäftigen, wird erwartet. Eine besondere
Herausforderung stellt das zweisprachige Unterrichtsprinzip dar.
Sprachbegabung ist von Vorteil.

Aufnahme in eine
höhere Klasse:

Die Möglichkeit, in eine höhere Klasse unseres Gymnasiums
aufgenommen zu werden, besteht.
Es gelten obige Kriterien. Zusätzlich sind entsprechende Kenntnisse
in den bei uns unterrichteten Sprachen nachzuweisen.
Bitte fordern Sie genauere Unterlagen in unserem Sekretariat an!

Sobald Sie uns das Halbjahreszeugnis übermitteln, ist die Anmeldung gültig.
Für alle ihre Fragen stehen wir Ihnen bei einer
Zoomkonferenz am 09.11.2021 um 19.40 Uhr zur Verfügung.
Den Zoom-Link finden sie auf https://kost-burgenland.at/14-was-nun/ - Bezirk Oberwart.

Važne informacije za prijavu upisa na školu
Vrijeme prijave:

Ponijeti sa
sobom:

Napomene:

21. veljače/februara - 04. ožujka 2022.; pon-pet 07.30 do 13.30 sati
(od 13.30 samo uz predhodnu najavu)

Originalna potvrda iz škole (svjedodžba sa polugodišta) – na njoj će biti potvrđena
prijava za upis u školu.
rodni list,
dokaz državljanstva,
prijavni list,
fotografija za putovnicu
Broj socijalnog osiguranja
Do kraja ožujka/marta ćete biti obaviješteni je li Vaše dijete može biti primljeno
u našu školu.
U slučaju da za upis bude potreban prijemni ispit, direkcija škole će Vas upoznati
sa sadržajem i terminom ispita.

Preduvjeti:

Potrebno je poznavati osnove mađarskog ili hrvatskog jezika. Ako prilikom
prijave za upis u školu učenici ne posjeduju predznanje iz ovih jezika, ono se do
rujna/septembra može nadoknaditi na jezičnim kursevima, koje naša gimnazija
nudi.
Očekuje se spremnost učenika da se bave tradicijama gradišćanskih narodnih
skupina. Poseban izazov predstavlja dvojezični princip nastave. Nadarenost za
jezike je pri tome velika prednost.

Primanje u
gornje razrede:

Postoji mogućnost primanja učenika i u gornje razrede naše gimnazije!
Za upis važe već ranije navedeni kriteriji. Pored toga, potrebno je dodatno
dokazati poznavanje jezika, koji se podučavaju u našoj školi.
Molimo Vas da u tajništvu potražite točne podatke o potrebnim dokumentima!
Vaša prijava važi čim zaprimimo polugodišnju svjedodžbu.

Za sva pitanja Vam stojimo na raspolaganju 09.11.2021. u 19.40 sati na Zoom-sjednici.
Zoom-Link: https://kost-burgenland.at/14-was-nun/ - Bortanski kotar

Fontos információk a bejelentkezésről
Ideje:

2022. február 21-től március 4-ig; hétfőtől péntekig 07.30 órától 13.30 óráig
(13.30 után bejelenkezés szükséges)

Szükséges
iratok:

A félévi értesítő eredetije (félévi bizonyítvány) – Ezen igazolja az iskola a
bejelentkezést.
Születési anyakönyvi kivonat,
állampolgársági igazolás,
lakcimbejelentő lap,
érvényes útlevélkép
TAJ kártya

Megjegyzések:

Március végéig értesítést kapnak arról, hogy gyermekük felvételt nyerhet-e.
Esetlegesen szükséges felvételi vizsgák tartalmáról és időpontjáról
az igazgatóságtól időben kapnak tájékoztatást.

Előfeltételek:

Magyarból vagy horvátból alapismeretekre van szükség. Ha ezek a
bejelentkezés időpontjában hiányoznak, a gimnáziumban tartott
nyelvtanfolyamokon szeptemberig pótolhatók.
Tanulóinktól elvárjuk, hogy hajlandóak legyenek a burgenlandi népcsoportok
hagyományaival foglalkozni. Különleges kihívást jelent a kétnyelvű oktatási elv. A
nyelvtehetség előny.

Felvételi feltételek
felsőbb osztályokba: Fennáll a lehetősége annak, hogy gimnáziumunk felsőbb osztályaiba is
felvegyünk tanulókat.
A fent említett feltételek ez esetben is érvényesek. Ezen túlmenően
megfelelő ismeretek szükségesek a nálunk tanított nyelvekből.
Kérjük, részletesebb információkért forduljanak iskolánk titkárságához!
Akkor érvényes a bejelentkezés, ha elhozza a félévi bizonyitványt.
Kérdéseik megválászolására 09.11.2021., 19.40 órakor, ZOOM-megbeszélés keretén belül
kerül sor.
Zoom-Link: https://kost-burgenland.at/14-was-nun/ - Felsőőri járás

