SZÓBELI FELVÉTELI VIZSGÁK BEOSZTÁSA A 2021/22-ES TANÉVRE
A beosztásban azok a tanulók szerepelnek, akik elérték a szóbeli meghallgatáshoz szükséges
ponthatárt.
Ha a tanuló több megjelölt tanulmányi területen is megfelelő pontszámmal rendelkezik, felvételi
tárgyanként külön-külön is feltüntetjük az azonosító adatát (okt. azonosító vagy jelige).
Amennyiben a több tanulmányi terültet megjelölt tanuló valamelyik képzésre nem érte el a
szóbeli vizsgára történő behíváshoz szükséges pontszámot, annak a területnek a kódja pirossal
van jelölve és át van húzva a táblázatban.
Ha valaki nem találja meg az azonosítóját a táblázatokban, vagy nem minden megjelölt
képzési területnél látja, az azt jelenti, hogy nincs elég pontja az adott tárgy szóbeli vizsgáján
való részvételhez.
Ha a rajz képzési területen kívül a tanulót más szóbeli vizsgára behívtuk, a rajz szóbelije
többnyire ahhoz közeli időpontban lesz egy másik teremben. Előfordul, hogy több tanulmányi
területre történő behívás esetén a vizsgák egymáshoz közeli időpontban egy másik teremben
lesznek. Ezt jelöljük.
Kérjük, hogy a felvételiző diákok a megjelölt időpont előtt legalább 20 perccel jelenjenek meg a
feltüntetett tanteremnél! Javasoljuk, hogy hozzák magukkal az általános iskolai ellenőrző
könyvüket (külön kinyomtatni nem szükséges), a felvételi tárgyhoz tartozó füzeteiket.
FIGYELEM! Az iskola épületébe szülők, hozzátartozók nem léphetnek be! A felvételiző diákok
számára a szájmaszk szabályos használata a bent tartózkodás teljes ideje alatt kötelező!!
A szóbeli vizsgára való behíváshoz szükséges minimum ponthatárok és a felvehető létszám:
6 évfolyamos képzés
001 humán
130 pont*
15 tanuló
002 reál
130 pont*
15 tanuló
7 évfolyamos képzés
008 tehetséggondozó
130 pont*
30 tanuló
* a matematika központi írásbeli vizsga pontjait 1,5-es szorzóval vettük figyelembe

5 évfolyamos képzés 003 angol nyelvi előkészítő
004 német nyelvi előkészítő

124 pont
117 pont

20 tanuló
12 tanuló

4 évfolyamos képzés

122 pont
120 pont
96 pont

16 tanuló
32 tanuló
14 tanuló

005 biológia
007 EU
006 rajz

A hozott pontok kiszámításának a módszertana a felvételi tájékoztatónkban olvasható minden
tanulmányi területnél.
Gimnáziumunkba idén több mint 1500 tanuló adta be a jelentkezési lapját jóval 2000 fölötti
tanulmányi területre. 150 tanulót veszünk fel a következő tanévre.
A ponthatárokon nem áll módunkban módosítani.

