
FELVÉTELI  

a 2017/2018-as tanévre  

Fontos időpontok  
  

2016. október 1. (szombat) 9:00       Iskolai nyílt nap  

(előkészítőre jelentkezés kezdete)  

  

2016. november 15-16. (kedd-szerda)                Iskolai óralátogatási lehetőség   

                              2-3-4. óra  (8:40 – 11:25) 

Tájékoztató és óraválasztás 8:00-kor az iskola 
dísztermében! 

  

  

FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAM  

péntekenként 15:00-17:10  
  

Hatodik és nyolcadik     Kémia-biológia tagozat részére  

évfolyam részére:       plusz kötelező alkalmak:  

magyar, matematika, hittan     biológia , kémia 

2016. október 28.        2016. november 18.  

2016. november 11.  

2016. december 2. 

2017. január 13. 
  

     2016. december 9.  

2016. december 9.      
  
  

   Központi írásbeli felvételire jelentkezés 

határideje  

2017. január 21. (szombat) 10:00    Központi írásbeli felvételi  
          
  

  (magyar nyelv, matematika)  

2017. február 9.      
  

  Értesítés az írásbeli felvételi eredményről  

2017. február 15.      
  

  Jelentkezési határidő  



2017. február 20-28.     
  

  Szóbeli felvételik  

2017. március 10.      
  

  Előzetes felvételi jegyzék közzététele  

2017. április 26.        Felvételi értesítés  
  

  

FIGYELEM!  

Külön kell jelentkezni:  

� az előkészítő tanfolyamra (2016. október 1 –től október 28-ig)  

� az írásbeli felvételire (2016. december 9-ig),  

� jelentkezési lapot benyújtani iskolánkba és Győrbe (2017. február 15-ig), 

� a szóbeli felvételire (2017. február 15-ig)!  
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FEBRUÁR 9.
Eddig a napig az összes felvételiző megtudja, hány pontot szerzett a központi írásbeli vizsgán. Az 
Arany János Tehetséggondozó Programhoz csatlakozó intézmények is értesítik a diákokat, a 
szülőket és az általános iskolákat a pályázati eredményekről.
FEBRUÁR 15.
A középiskolai felvételi jelentkezési határideje - a diákoknak ki kell választaniuk az intézményeket 
és a tanulmányi területeket, és ezeket sorrendbe is kell állítaniuk. A tanulói jelentkezési lapokat az 
általános iskolák küldik cl a középfokú iskoláknak és az Oktatási Hivatalnak, a hat- vagy 
nyolcosztályos gimnáziumokba jelentkezők szülei azonban közvetlenül is elküldhetik a jelentkezési 
lapot a kiválasztott intézményeknek és az Oktatási Hivatalnak.
FEBRUÁR 15.
Jelentkezés a Belügyminisztérium által fenntartott rendészeti szakgimnáziumokba.
FEBRUÁR 20-ÁTÓL MÁRCIUS 9-ÉIG
A középiskolák ebben az időszakban szervezhetik meg a szóbeli felvételit.
MÁRCIUS 10.
Az intézmények eddig a napig hozzák nyilvánosságra a jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzékét, 
amely a diákok összesített eredményét és a középfokú iskola által készített rangsorban elfoglalt 
helyüket tartalmazza.
MÁRCIUS 16-17.
A diákok és a szülők ezen a két napon módosíthatják a tanulói adatlapokat az általános iskolákban. 
Ehhez, módosító tanulói adatlapot kell kitölteni: új közép- fokú iskolát ilyenkor már nem írhatnak 
be. tanulmányi területet (vagyis tagozatot) nem lehet törölni, a sorrendet azonban 
megváltoztathatják. Új tanulmányi területet is meg lehet jelölni ilyenkor, de csak olyan intézményét,
amely az eredeti jelentkezési lapon is szerepelt, és amellyel a szülő vagy az általános iskola már 
egyeztetett.

ÁPRILIS 26.
A középfokú iskolák eddig a határidőig küldik el a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a 
diákoknak és az általánosiskoláknak.
MÁJUS 8-19.
Azokban az intézményekben rendkívüli felvételi eljárást kell meghirdetni, amelyek a férőhelyek 
kevesebb, mint 90 százalékát töltötték fel - az ekkor benyújtott felvételi kérelmekről az 
intézményvezetők döntenek. Az igazgatók egyébként egészen az új tanév kezdetéig indíthatnak 
rendkívüli felvételi eljárást.
JÚNIUSI.
A középfokú iskolák fenntartója június 1-jéig bírálja el a benyújtott jogorvoslati kérelmeket, a 
felvételi döntés ellen április 26-ától lehet fellebbezni.
JÚNIUS 22-24.
Ekkor lehet beiratkozni a középfokú iskolákba, valamint a köznevelési és szakképzési Híd 
programba, s ennél később július 26-a és augusztus 11-e között a Honvédelmi Minisztérium által 
fenntartott szakképző iskolákba, augusztus 1-je és 31-c között pedig a rendészeti 
szakgimnáziumokba. 

ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELVÉTELI
Az írásbeli felvételi feladatsorai országosan egységesek: a diákoknak magyarból és matematikából 
is 10-10 feladatot kell megoldaniuk 45-45 porc alatt. A feladatsorokat a Nemzeti alaptanterv alapján
állítják össze, ám mivel az általános iskolák nem egyforma ütemben haladnak a tananyaggal, a teszt
elsősorban az előző (nyolcosztályos gimnáziumokban az általános iskola harmadik, hatosztályos 
gimnáziumokban az ötödik, négy- vagy ötosztályos középiskolában a hetedik) tanév anyagára épül. 
Az Oktatási Hivatal oldaláról nemcsak az előző évek feladatsorait lehet letölteni, az új 
kerettantervek 2013-as bevezetése miatt a feladatlap-készítő bizottságok az új tantervek alapján 
összeállították azoknak a témaköröknek a listáját is, amelyek a tesztekben szerepelhetnek.



A magyar nyelvi vizsga nem a lexikai tudást méri, a diákoknak szövegértési, szövegalkotási, írás- és
egyéb készségeket vizsgáló feladatokat kell megoldaniuk. Tízből kilenc feladat valamilyen 
részképességet mér - például felismerés, rendezés, tömörítés. következtetés, véleményalkotás a 
kérdések szépirodalmi, ismeretterjesztő és hétköznapi szövegekhez kapcsolódnak. A tizedik feladat 
összetett: adott témáról, adott műfajban kerek, egész, lezárt szöveget kell írniuk. A matematikateszt 
sem kizárólag a tárgyi tudást, hanem - többek között - a koncentrálóképességet, a kreativitást, a 
logikát, a feladatmegoldó készséget méri. A teszt kitöltéséhez vonalzón, körzőn és szögmérőn kívül 
más segédeszközt, például számológépet nem használhatnak a diákok.
Szóbeli felvételit csak azok a középiskolák tarthatnak, amelyek írásbelit is szerveznek. A tematikát -
amely intézményenként és tagozatonként különbözik, az egyházi iskolák például a diákokat vallási 
ismereteikről is kérdezhetik - október 20- áig nyilvánosságra hozzák.
A központi írásbeli felvételi eredményeit - bármelyik intézményben írja is meg a diák - az összes 
olyan középiskola elfogadja, amely írásbelit kér a jelentkezőktől. A magyar- és matematikateszt 
eredménye az összpontszám legalább 50 százalékát, a szóbeli - ha az adott intézmény azt is tart - 
eredménye a tanulók összpontszámának legfeljebb 25 százalékát határozza meg.
PONTSZÁMÍTÁSI SZABÁLYOK
A középiskolák háromféle pontszámítási módszert használhatnak: vagy kizárólag az általános 
iskolai jegyeket, vagy a tanulmányi eredményeket és a központi Írásbeli felvételin szerzett 
pontszámot, vagy a tanulmányi eredményeket, a központi Írásbeli és a szóbeli felvételi pontszámát 
veszik figyelembe.
ÁLTALÁNOS ISKOLAI EREDMÉNYEK
A középfokú iskolák maguk dönthetnek arról, hogy mely tantárgyak osztályzatait veszik figyelembe
- a tantárgylistát a felvételi tájékoztatóban találják a diákok és a szülök. A tanulmányi eredmények 
közöl nemcsak az év végi, hanem a félévi jegyeket is beszámíthatják, a magatartás és a szorgalom 
értékelését azonban nem válthatják felvételi pontokra, ahogy nyelvvizsgáért, tanulmányi versenyen 
elért helyezésért sem jár pluszpont.

SPECIÁLIS VIZSGÁK
A nemzetiségi középiskolák a központi írásbeli magyar nyelvű feladatsora helyett nemzetiségi 
nyelvű teszttel is felmérhetik a jelentkezők szövegértési kompetenciáját. A központi írásbelin és a 
szóbelin túl a művészeti és sportiskolák más vizsgákat is tarthatnak - például sportegészségügyi 
Ismeretekből, alkalmasságból, a fizikai képességekről. A diákok megfelelt/nem felelt meg értékelést
kaphatnak.


