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0001 kerettantervű, hatévfolyamos gimnáziumi képzés 

0002 kerettantervű, négyévfolyamos tehetséggondozó oktatás matematikából 

0003 kerettantervű, négyévfolyamos tehetséggondozó oktatás első idegennyelvből 

Tisztelt Felvételiző! 

Köszöntöm abból az alkalomból, hogy a központi középiskolai felvételi vizsga helyszínéül 

iskolánkat választotta.  Remélem, hogy mostani megmérettetése sikeres lesz, és kitűzött céljainak 

megfelelően iskolánkat választja továbbtanulása színhelyéül.  Felhívom figyelmét, hogy a kézhez 

kapott felvételi feladatsorok megoldásához a megengedett segédeszközökön (körző, vonalzó, 

szögmérő) kívül semmilyen segítséget nem vehet igénybe! Ha kérelme alapján, valamilyen 

felmentést, könnyítést kapott a megoldáshoz, a postán megkapott határozatban foglaltak szerint kell 

eljárni. 

A felvételi vizsga feladatlapjai és megoldókulcsai 2 0 2 0 .  j a n u á r  1 8 - á n  1 4  órától a 

www.oktatas.hu honlapon megtalálhatók. 

A mai napon írt dolgozatát 2 0 2 0 .  j a n u á r  2 4 - é n ,  0 8  é s  1 6  ó r a  k ö z ö t t  

megtekintheti. Arról másolatot készíthet vagy készíttethet! Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott 

megoldás értékelésére vonatkozóan a vizsgázó észrevételt nyújt be, 2020. január 27-én 16.00 óráig, 

az iskola azt érdemben elbírálja. (Esetleges számszaki hiba helyben, azonnal módosításra kerül!) Az 

iskola a bírálat eredményét határozat formájában, három napon belül írásban közli az észrevételt 

tevővel, elektronikus úton és átvehető az iskola titkárságán. Elutasítás esetén, ha az észrevételt tevő az 

iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi véleményét, akkor fellebbezést nyújthat be 

2020. február 4-ig a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ dr. Pálos Annamária, 2310 

Szigetszentmiklós ÁTI-SZIGET Ipari Park I/a II. emelet címen. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

A Tankerületi Központ a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat 

formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követően, rövid úton (elektronikusan) 

írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek. 

A felvételi eredmény számításának módja: A központi felvételi eredménye az összteljesítmény 50 %-

át adja. 

 
Az általános iskolából hozott 7. év végi és 8. félévi érdemjegyek közül figyelembe vesszük az 
irodalom, a matematika, a történelem, a tanult idegennyelv és a tanuló által választott valamely 
tantárgyat (biológia, kémia, fizika, földrajz) 50 %-os súllyal. 
 
Matematika tantárgyi mentesség esetén a hozzánk jelentkező tanulók a 7. év végi és 8. félévi 

eredményük (fizika, biológia, kémia, földrajz, informatika tantárgyi jegyek) beszámításával 

váltják ki a matematika központi írásbeli eredményt. 
 
A hat évfolyamos képzésnél figyelembe vesszük az 5. év végi, 6. félévi érdemjegyek közül az 
irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, természetismeret tantárgyak eredményeit.  

A felvételi eredményeket tartalmazó Értékelő lapot a gimnázium eljuttatja a tanuló általános 

iskolájába 2020. február 4-6. között. A Hatévfolyamos oktatásra jelentkező tanulók Értékelő lapja 
ezeken a napokon az iskola titkárságán vehetők át! 

A vizsgaeredményről telefonon nem adunk felvilágosítást! 
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A kapott információ alapján kell eldöntenie, hogy gimnáziumunkat választja-e a felvételi lapon 

első, vagy többedik helyen. A sikeres felvétel esélye a felvételi rangsor ismeretében akkor 

valószínűbb, ha intézményünket első helyen jelöli meg továbbtanulása céljául! 

Felhívom figyelmét, hogy felvételi kérelmét egy újabb jelentkezési lap kitöltésével kell 

véglegesítenie, általános iskolájában A benyújtás határideje 2020. február 19. Fontos, hogy a 

személyesen kapott értékelő lap másolatát a jelentkezési lap mellékleteként adják be! A jelentkezési 

lapot az iskolába juttatással egy időben el kell küldeni a Felvételi Központ 9001 Győr, Pf. 694 címre. 

A gimnázium 2020.március 16-ig nyilvánosságra hozza az összesített felvételi eredményt az 

iskola honlapján, és az intézmény hirdetőtábláján! Ez egy helyezési szám, amely azt jelenti, hogy a 

jelentkezettek közül a tanuló hányadik helyen áll a rangsorban. 

2020. március 19-20. között a nyilvánosságra hozott eredmény ismeretében a tanuló 

módosíthatja, általános iskolájában a továbbtanulásra megjelölt intézmények sorrendjét! 

 

Az intézmény 2020 április második felében tudja meg, kik jelölték meg valahányadik helyen 

továbbtanulási szándékkal azok közül, akik központi felvételi vizsgát tettek. Függetlenül attól, hogy 

melyik középfokú intézményben írták. Április 30-ig értesíti a felvételi szintet teljesítők közül azokat a 

tanulókat, akiket a fentiek alapján felvett az intézmény megfelelő évfolyamára. 

Kérem, hogy a kapott információkat gondosan mérlegelve, szülei tanácsát kikérve és 

meghallgatva, döntsön felelősen továbbtanulási szándékáról!  Ha minket választ, egy nagy múltú, a 

matematika és az idegen nyelvek oktatására nagy hangsúlyt fektető gimnázium diákja lehet. 

 

Sikeres felvételi kíván: 

          

   
                     intézményvezető 

                                                                                                                                                        

 



 

 

 

 


