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Tájékoztató akadémiai képzésről
Budapesten a KSI SE Kézilabda Akadémia, és a Kovács Pál Gimnázium, közös
felügyelete mellett, várja azoknak a leány és fiú kézilabdázóknak a jelentkezését,
akik szeretnének akadémiai sportképzésben részt venni.

A Gimnázium a sportoló fiatalok képzését, oktatását tekinti fő profiljának.
Számtalan élsportoló szerezte meg ebben az intézményben, a felsőoktatásban
belépőt jelentő érettségi bizonyítványát.
Kiemelkedő diákjaink voltak: Berki Krisztián és Dombi Rudolf a londoni Olimpia
- olimpiai bajnokok, Bor Barna, Mészáros Anett és Madarász Viktória olimpikonok
Londonban. Emellett Kucsera Gábor kajakozó, Decsi Tamás vívó, Hámori Zsuzsa
szinkronuszó, Vérten Orsolya, Tomori Zsuzsanna, Szucsánszki Zita, Laluska
Eszter, Triffa Ágnes, Lőw Andrea, Zácsik Szandra, Wolf Alexandra, Dobó Zsolt,
Székely István kézilabdázók, Szeles György vizilabdázó, Hullám Attila, Korcsmár
Zsolt, Juhász Roland, Stieber Zoltán futballisták.
A Kovács Pál Gimnázium a Köznevelési típusú sportiskolai kerettanterv
alapján neveli, oktatja sportoló tanulóit. E szellemiség jegyében a sportban
kiemelkedő eredményeket felmutató tanulóink az egyesület, és a szakszövetség
javaslata alapján, egyéni tanrend mellett sajátíthatják el azt az ismeretanyagot,
mely tanulmányaik során biztosítja az érettségi megszerzésére és a főiskolai,
egyetemi tanulmányokra való alkalmasságot.

A KSI SE kézilabda szakosztálya a sportiskolai képzés folytatását jelentő
akadémiai képzést valósítja meg immár egy tanéve és a 2016/17-es tanévében is.
A szakosztály közvetlen utánpótlását adja a TFSE felnőtt csapatának. A KSI
SE, és a TFSE egymásra találása, két sportoktatásban kiemelkedő módszertani
központ együttműködését is jelzi.
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Felvételi eljárásban az alábbiakat vesszük figyelembe:
-

alkalmassági vizsga – KSI SE szervezi

-

tanulmányi eredmény: 7. év végi és 8. félévi eredmények

-

központi írásbeli eredmények magyar és matematika tárgyból

-

felvételi elbeszélgetés tapasztalatai

Az akadémiai képzés keretében tanulóink és sportolóink számára
biztosítjuk:
-

a sportbeli elfoglaltságokhoz igazodó tanulmányi rendet, így részt tudnak venni
a reggeli és délutáni edzéseken is,

-

az iskola engedélyzi a KSI SE Kézilabda Akadémia edzőtáborain, versenyein
való részvételt, támogatja a diákolimpiai szereplést

-

a személyre szabott gondoskodást a tanulmányok során, az egyesület az
iskolával együttműködése biztosítja az egyéni tanulási időt, a felzárkózáshoz
szükséges foglalkozásokatt akár délután is, az elmaradt érdemjegyek pótlását,
a javítás lehetőségét,

-

célunk a minél magasabb tanulmányi szint teljesítése, és ezzel biztosítani a
továbbtanulásra is alkalmas tudás megszerzésének lehetőségét,

-

az Akadémia TE-vel való kapcsolataira támaszkodva, felkészítjük tanulóinkat,
sportolóinkat az emelt szintű testnevelés érettségire igény szerint,

-

órarendbe épülve lehetőséget biztosítunk a kézilabda játékvezetői képzettség
megszerzésére,

-

szándékunkban áll érettségi utáni képzésben lehetőséget biztosítani a
középfokú edzői OKJ-s képesítés megszerzésére a TE-vel együttműködve,

-

az állandó orvosi felügyeletet, mentális gondozást, (KSI SE)

-

sérülések esetén segítséget a rehabilitációban, (KSI SE)

-

vidéki és határon túli tanulóknak kollégiumi elhelyezést, (KSI SE)

Az iskola elérhetősége: Szitt Zsolt 06-70-33-99-434
A KSI SE elérhetősége: Szabóné Balog Judit 06-20-66-11-595
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