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Rendkívüli Felvételi Eljárás 

 
Tisztelt Szülők! 

A nyergesújfalui  Zafféry Károly Szalézi Középiskola 
2019. május 06-17. között  

rendkívüli felvételi eljárást hirdet az alábbi képzésekre: 
 
 

0001  4 évfolyamos gimnáziumi képzés.  
Két idegen nyelv: angol és német.  
Emelt óraszám: első idegen nyelv, informatika és matematika tantárgyakból.  
Felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika  
központi írásbeli vizsga eredménye alapján történik. (min: 75 pont) 

   A felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is  
figyelembe vesszük. Kötelező hittanoktatás. 
 

0002  4 évfolyamos sporttagozatos gimnáziumi képzés.  
Két idegen nyelv: angol és német.  
Emelt óraszám: első idegen nyelv és testnevelés tantárgyból.  
Felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi 
írásbeli vizsga eredménye alapján történik. (min: 75 pont)   
További testnevelési képességek, készségek meglétét is figyelembe vesszük. 
A felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is 
figyelembe vesszük. Kötelező hittanoktatás. 
 

0003   4+1 évfolyamos szakgimnáziumi képzés, informatika szakmacsoport. 
Idegen nyelv: angol. 
Felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika  
központi írásbeli vizsga eredménye alapján történik. (min: 75 pont) 
A szakgimnáziumi évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi 
végzettség megszerzésével irodai informatikus szakképesítés szerezhető meg. 
További 1 év technikusi képzésben megszerezhető szakképesítés:  
informatikai rendszerüzemeltető.  
A felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is 
figyelembe vesszük. Kötelező hittanoktatás. 
 

0004  4+1 évfolyamos szakgimnáziumi képzés, közgazdaság szakmacsoport. 
Idegen nyelv: angol vagy német (választható) 

  Felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika 
  központi írásbeli vizsga eredménye alapján történik. (min: 75 pont) 
  A szakgimnáziumi évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi  

végzettség megszerzésével pályázati támogatási asszisztens   
  szakképesítés szerezhető meg. További 1 év technikusi képzésben megszerezhető  

szakképesítés: pénzügyi-számviteli ügyintéző. 
A felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is 
figyelembe vesszük. Kötelező hittanoktatás. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
A pontozás szempontjai: 
 

0001   4 évfolyamos gimnáziumi képzés: 
- központi írásbeli vizsga felvételi eredménye (matematika, magyar) – 100 pont 
- 7. év végi és 8. félévi érdemjegyek matematika, magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, 

történelem tantárgyakból – 50 pont  
- Hozott lelkészi ajánlást is figyelembe vesszük. 

 

0002  4 évfolyamos sporttagozatos gimnáziumi képzés: 
- központi írásbeli felvételi vizsga eredménye (matematika, magyar) – 100 pont 
- 7. év végi és 8. félévi érdemjegyek matematika, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, 

történelem, testnevelés tantárgyakból – 50 pont  
- Hozott lelkészi ajánlást is figyelembe vesszük.  

 

0003 4 + 1 évfolyamos szakgimnáziumi képzés  -  informatika szakmacsoport: 
- központi írásbeli felvételi vizsga eredménye (matematika, magyar) – 100 pont 
- 7. év végi és 8. félévi érdemjegyek matematika, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, 

történelem és informatika tantárgyakból – 50 pont  
- Hozott lelkészi ajánlást is figyelembe vesszük.  

 

0004 4 + 1 évfolyamos szakgimnáziumi osztály – közgazdasági szakmacsoport: 
- központi írásbeli felvételi vizsga eredménye (matematika, magyar) – 100 pont 
- 7. év végi és 8. félévi érdemjegyek matematika kétszeresen, magyar nyelv és irodalom, idegen 

nyelv, történelem tantárgyakból – 50 pont  
- Hozott lelkészi ajánlást is figyelembe vesszük.  

 
   

A jogszabály szerint a rendkívüli felvételihez új jelentkezési lapot kell kitölteni, ami a honlapról 
letölthető. (www.zaffery-szalezi.hu )  

Minimum pontszám alatti eredménnyel rendelkező tanulót nem áll módunkban felvenni,  
kérjük megértésüket. 

 
 

A jelentkezési lapot személyesen, vagy postai úton kell eljuttatni iskolánkba legkésőbb 2019. május 17-ig. 
 
 

A felvételi időpontja: 2019. május 20.  14:00 óra. 
 

 
Érdeklődni: a 33/504-210 telefonszámon, az iskola titkárságán lehet. 
 
 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 


