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Felvételi tájékoztató 
a 2020/2021-es tanévre 

 
 
 
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. 

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

 
0002 8 évfolyamos általános gimnáziumi képzés.  

Két idegen nyelv: angol és német.  
  Emelt óraszám: idegen nyelv, matematika, informatika tantárgyakból.  
  Lehetőség modern tánc képzésére. 

Felvétel a 3. osztály év végi és a 4. osztály félévi tanulmányi eredményei  
alapján  történik magyar nyelv, magyar irodalom, matematika,  
idegen nyelv és környezetismeret tantárgyakból. 
A felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is 
figyelembe vesszük. Kötelező hittanoktatás. 

    
 

 
Nyílt napok: 

 
4 évfolyamos tagozat iránt érdeklődők számára: 

2019. november 20.  08:00-11:00 óráig 
8 évfolyamos tagozat iránt érdeklődők számára: 

2019. december 07.   08:00-11:00 óráig 
 

 
A felvételi eljárás rendje: 
 

1.) A 4 évfolyamos gimnáziumi képzésre jelentkezőknek központi írásbeli vizsgát tartunk magyar 
nyelvből és matematikából. 

2.) A központi írásbeli felvételi vizsgára szóló kitöltött jelentkezési lapot 2019. december 06-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 is lehet kérni. 

4.) A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2020. január 18.  10:00 óra 
Pótló írásbeli felvételi vizsga: 2020. január 23. 14:00 óra.  
Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik a központi írásbelin alapos ok miatt nem 
tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód. 
A vizsgázó hozza magával a személyi igazolványát, valamint ceruzát, tollat, körzőt és vonalzót. 



 

5.) A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező iskola az Értékelő lapon 
tájékoztatja a vizsgázókat 2020. február 06-ig. 

6.) Megtekinteni és az értékelő lapokat átvenni 2020. január 23-án 08:00 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 jelentkezési lapok megküldésének (postára adásának) határideje: 2020. február 19. 
 
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. 

 
Figyelem! A középfokú felvételi eljárás során a központi írásbeli vizsgára és a középfokú iskolákba 
való jelentkezéshez más-más időpontban, külön-külön jelentkezési lapot kell benyújtani, a két 
jelentkezés nem „váltja” ki , vagy „helyettesíti” egymást.   
 
 

A  8 évfolyamos gimnáziumba jelentkezők felvétele  
 

A pontozás szempontjai: 
 

0002 8 évfolyamos általános gimnáziumi képzés 
 

- 3. év végi, és a 4. év félévi tanulmányi eredmények magyar nyelv, magyar irodalom,   
matematika, idegen nyelv, környezetismeret tantárgyakból duplán számítva – 100 pont 

- szóbeli beszélgetés, adategyeztetés – 25 pont 
- hozott lelkészi ajánlást is figyelembe vesszük. 

 
 

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 meg kell küldenie 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: 2020. február 19. 
 

 

A jelentkezett tanulókat felvételi elbeszélgetésre, illetve adategyeztetésre előreláthatólag 
2020. március 02-03-án (14:00 órától) hívjuk be.  
 
 


