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Felvételi tájékoztató
a 2017/2018-as tanévre

0001

4 évfolyamos gimnáziumi képzés. Két idegen nyelv: angol és német.
Felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelv és a matematika
központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján történik.
A felvételi eljárás során a vallási elkötelezettséget is figyelembe vesszük.

0002

8 évfolyamos általános gimnáziumi képzés. Két idegen nyelv: angol és német.
Felvétel a 3. év végi és a 4. félévi tanulmányi eredmények alapján történik.
A felvételi eljárás során a vallási elkötelezettséget is figyelembe vesszük.

0003

8 évfolyamos sporttagozatos gimnáziumi képzés. Két idegen nyelv: angol és német.
Felvétel a 3. év végi és a 4. félévi tanulmányi eredmények alapján történik.
Emelt szintű oktatás testnevelés tantárgyból.
További testnevelési képességek, készségek meglétét is figyelembe vesszük.
A felvételi eljárás során a vallási elkötelezettséget is figyelembe vesszük.

0004

4+1 évfolyamos szakgimnáziumi képzés. Két idegen nyelv: angol és német.
Felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelv és a matematika
központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján történik.
Informatika szakmacsoport: A szakgimnáziumi évfolyamok elvégzésével,
valamint az érettségi végzettség megszerzésével informatikai rendszerüzemeltető
szakképesítés szerezhető meg.
A felvételi eljárás során a vallási elkötelezettséget is figyelembe vesszük.

0005

4+1 évfolyamos szakgimnáziumi képzés. Két idegen nyelv: angol és német.
Felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelv és a matematika
központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján történik.
Közgazdaság szakmacsoport: A szakgimnáziumi évfolyamok elvégzésével,
valamint az érettségi végzettség megszerzésével pénzügyi-számviteli ügyintéző
szakképesítés szerezhető meg.
A felvételi eljárás során a vallási elkötelezettséget is figyelembe vesszük.

Nyílt napok
4 évfolyamos tagozat iránt érdeklődők számára:
2016. november 09-én 8:00-12:00-ig
8 évfolyamos tagozat iránt érdeklődők számára:
2016. november 16-án 14:00-17:00-ig
Tájékoztatók a szülőknek a középiskolába való jelentkezésről:
2016. november 14. (hétfő – 17:00 óra) általános tájékoztató bármely képzés esetére
2016. november 21. (hétfő – 17:00 óra) általános tájékoztató bármely képzés esetére
2017. január 09.
(hétfő – 17:00 óra) általános tájékoztató bármely képzés esetére

A felvételi eljárás rendje
1.) A 4 és 4+1 évfolyamos gimnáziumi, illetve szakgimnáziumi képzésre jelentkezőknek központi
írásbeli vizsgát tartunk magyar nyelvből és matematikából, valamint szóbeli vizsgát tartunk.
2.) A központi írásbeli felvételi vizsgára szóló kitöltött jelentkezési lapot 2016. december 09-ig
kell eljuttatni iskolánkba, vagy ahol a tanuló a központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni.
3.) A központi írásbeli vizsgára való jelentkezési lapot, az Oktatási Hivatal vagy az iskola
honlapjáról (www.zaffery-szalezi.hu) lehet letölteni, illetve az iskola titkárságán lehet kérni.
4.) Az írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2017. január 21. 10:00 óra
Pótló írásbeli felvételi vizsga: 2017. január 26. 14:00 óra.
A vizsgázó hozza magával a személyi igazolványát, valamint tollat, körzőt és vonalzót.
5.) A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező iskola az Értékelő lapon
tájékoztatja a vizsgázókat 2017. február 09-ig.
6.) Megtekinteni és átvenni 2017. február 03-án 7:00 és 16:00 óra között az iskola a titkárságán
lehet. A tanuló ennek ismeretében nyújtja be jelentkezési lapját és vesz részt az általános
felvételi eljárásban.
A pontozás szempontjai:
központi írásbeli pontszáma maximum 50 pont (magyar 50 pont, matematika 50 pont, ez
megfeleződik)
- a felvételi pontszámba beleszámítjuk a 7. év végi és a 8. félévi magyar nyelv és irodalom,
történelem, matematika és idegen nyelv tantárgyak eredményeit. A jegyek összeadódnak és a
végeredményt felezzük, így maximum 25 pont jár érte.
- a szóbelin a maximális teljesítmény 25 pontot ér.
- Az írásbeli (50 p) a szóbeli (25 p) a hozott eredmény (25 p): ez együtt 100 pont, azaz 100 %.
- A jelentkezőket az elért százalék alapján rangsoroljuk.
A jelentkezési lapok beérkezési határideje: 2017. február 15.
A jelentkezési lapok beérkezése után szóbeli vizsgát tartunk, melynek időpontja:
2017. február 16 - március 03. között, a jelentkezőket levélben értesítjük.
A 8 osztályos gimnáziumba jelentkezők felvétele
A felvételi eljárás során a felvétel rangsorát a tanulmányi eredmények alapján állapítjuk meg.
A sporttagozatra jelentkezőknél a testnevelési képességeket és készségeket is vizsgáljuk.
A pontozás szempontjai:
3. év végi, és a 4. év félévi tanulmányi eredmények.
A 8 évfolyamos gimnáziumba való jelentkezés esetén a tanuló vagy szülője a jelentkezést a
központilag kiadott jelentkezési lapon közvetlenül is megküldheti a kiválasztott gimnázium részére.
Ezzel egyidejűleg a tanulói adatlapot közvetlenül kell megküldenie a Felvételi Központnak (9001
Győr, Pf. 694).
Jelentkezési lapokat az Oktatási Hivatal vagy az iskola honlapjáról lehet letölteni, illetve az iskola
titkárságán lehet kérni.
A jelentkezési lapok megküldésének (postára adásának) határideje: 2017. február 15.
A jelentkezett tanulókat adategyeztetésre február utolsó hetében hívjuk be.

