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Felvételi tájékoztató

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK
Tanulmányi terület
Emelt szintű természettudományi
osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
(angol vagy német)
Emelt szintű természettudományi
osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
(angol vagy német)
Emelt szintű angol nyelvi csoport
emelt szintű matematika képzéssel,
7. évfolyamon nyelvi előkészítő
évfolyammal
Emelt szintű német nyelvi csoport
emelt szintű matematika képzéssel,
7. évfolyamon nyelvi előkészítő
évfolyammal
Emelt szintű francia nyelvi csoport
emelt szintű matematika képzéssel,
7. évfolyamon nyelvi előkészítő
évfolyammal
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany
János Kollégiumi Programja 9.
előkészítő évfolyam

Szükséges iskolai végzettség

Kódszám

Képzési
forma

A képzés
időtartama
(tanév)

Felvehető
létszám
(fő)

1410

nappali

4

5

1610

nappali

6

34

1710

nappali

6+1

15

1720

nappali

6+1

10

1730

nappali

6+1

10

1050

nappali

1 (5)

20

1410, 1050: Általános iskola 8. évfolyam

Alkalmassági követelmény
Integrált felkészítés
A jelentkezés módja és határideje

Írásbeli felvételi vizsga tárgyai

Írásbeli vizsgára történő
jelentkezés módja, határideje, a
vizsgák helyszíne, ideje

Szóbeli felvételi vizsga
A felvételi döntés alapja

1610, 1710, 1720, 1730: Általános iskola
6. évfolyam
Egészségügyi
alkalmassági
igazolás
benyújtása nem szükséges
Van
Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési
lapon a 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet
2. számú mellékletének megfelelően
2018.02.19-ig.
1410: A 4 évfolyamos gimnáziumi
központilag
kiadott
egységes
feladatlapokkal megszervezett írásbeli
vizsga magyar nyelvből és matematikából
1610, 1710, 1720, 1730: A 6 évfolyamos
gimnáziumi központilag kiadott egységes
feladatlapokkal megszervezett írásbeli
vizsga magyar nyelvből és matematikából
1050: Nincs
A központi írásbeli vizsgára történő
jelentkezés módja:
Hatodik osztályosok: a Németh László
Gimnáziumban átvehető és ott leadott
jelentkezési lapon vagy a tanuló általános
iskoláján keresztül.
Nyolcadik osztályosok: a tanuló általános
iskoláján keresztül.
A jelentkezés határideje: 2017. december 8.
Az írásbeli vizsga időpontja: 2018.01.20.
10.00 óra, helyszíne: Németh László
Gimn., Általános Iskola, Németh László u.
16.
Nincs
A gimnáziumi felvételi eljárás egészében
megszerezhető összesített eredmény 50%át:
1410: a 6-7. osztályban év végén és a 8.
osztályban félévkor
1610, 1710, 1720, 1730: a 4-5. osztályban
év végén és a 6. osztályban félévkor
magyar nyelvből, magyar irodalomból,
matematikából és a tanult idegen nyelvből
elért eredmény, 50%-át pedig a központi

A felvételről való értesítés módja
és ideje

A képzés kezdete
Emelt óraszámú képzés

Emelt szintű érettségire való
felkészítés

Oktatott idegen nyelvek

A tanulmányokat záró vizsga
Kollégiumi elhelyezés

írásbeli felvételi eredménye alkotja.
1410, 1610, 1710, 1720, 1730: A
matematikából és/vagy magyar nyelv és
irodalomból mentességgel rendelkező
tanuló felvételi eredményét – a szülő
kérésére – a felvételi eljárásban megírt
írásbeli
felvételi
eredményének
megkétszerezésével, illetve, ha a tanuló
mindkét tantárgy értékelése alól mentesült,
a szülő kérésére – általános iskolai
eredményeinek megkétszerezésével kell
számítani.
1050: Az általános iskolai eredmények
alapján.
14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet 2.
melléklete szerint 2018. 04. 27-ig
megküldjük a felvételről szóló írásos
értesítést a jelentkezőnek és az általános
iskolának.
2018. szeptember 1.
1410, 1610: angol nyelv vagy német nyelv,
illetve tanévenként váltakozva biológia,
fizika vagy a kémia tantárgyakból.
1710: Angol nyelv és matematika
tantárgyakból.
1720: Német nyelv és matematika
tantárgyakból.
1730: Francia nyelv és matematika tantárgyakból.
1050: Nincs, mivel előkészítő osztály.
1410, 1610, 1710, 1720, 1730: Angol,
német és francia nyelvből, matematikából,
kémiából,
fizikából,
biológiából,
földrajzból, magyar nyelv és irodalomból,
történelemből és informatikából.
1050: Nincs, mivel előkészítő osztály.
1410, 1610, 1710, 1720, 1730: angol,
német, francia
1050: Angol, német
Érettségi vizsga
Van, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési
Centrum Cseresnyés Kollégiumában.

Nyílt napok
Egyéb fontos tudnivalók

2017. november 27-december 1.
1410: A tanulmányi területre jelentkező
nyolcadik osztályos tanulók a már működő
hat évfolyamos osztályunk 9. évfolyamára
nyernek felvételt.
1710, 1720, 1730: Nyelvi előkészítő év a 7.
évfolyam (jele: 7/Ny), majd a 7. és 8.
évfolyam következik.
1050:
A
hódmezővásárhelyi
szakközépiskolák vállalták, hogy az AJKP
előkészítő évfolyamát befejező tanulókat
felvételi nélkül beiskolázzák kilencedik
évfolyamukra.
A természettudományi órák helye az iskola
új természettudományi laboratóriuma.
Az iskolával tanulói jogviszonyban álló
tanulónak részt kell vennie a felvételi
eljárásban, és a felvételhez el kell érnie a
felvételi ponthatárt.
A sajátos nevelési igényű tanuló részvétele
a felvételi eljárásban:
Ha sajátos nevelési igényű tanuló valamely
(a felvételi eljárásban szereplő) tantárgyból
mentesítéssel rendelkezik, akkor a szülő
választása szerint:
a) hozott pontszámát megduplázzuk,
b) szerzett pontszámát megduplázzuk,
c) a hozott pontszám kiszámításakor másik
tantárgyat választhat, ha a négy tantárgy
valamelyikének az értékelése alól fel van
mentve.
A felvételi vizsgán hosszabb idő áll
rendelkezésére,
illetve
a
szakértői
véleményben meg határozott segédeszközt
igénybe veheti.
A halmozottan hátrányos helyzetű tanuló
részvétele a felvételi eljárásban:
Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló
esetében – a szülő kérése alapján – a hozott
pontok aránya 70% lehet.
Iskolánk ECDL vizsgaközpont.
Testvériskolai kapcsolatok: St. Hildegard

Gymnasium, Ulm.

