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Gimnáziumi osztályok
Belső
kód

Osztály megnevezése

Választható nyelv

0001

hatosztályos gimnáziumi
osztály

angol, német, francia

0002

emelt szintű matematika
tantervű osztály

angol, német, francia

0003

emelt szintű biológia
tantervű osztály

angol, német, francia

0004

általános tantervű osztály

angol, német, francia

Egyéb információ (pl.
tagozat, emelt szintű oktatás,
orientáció…)
jelentkezni az általános iskola
6. osztályából lehet
csoportbontás matematikából,
magyar nyelv és irodalomból
jelentkezni az általános iskola
8. osztályából lehet
emelt óraszám matematikából
és fizikából
jelentkezni az általános iskola
8. osztályából lehet
emelt óraszám biológiából és
kémiából
jelentkezni az általános iskola
8. osztályából lehet
magasabb óraszám magyar
nyelv és irodalomból, idegen
nyelvből,
továbbra is tervezzük a
csoportbontást
matematikából, magyar nyelv
és irodalomból

Kollégiumi elhelyezés biztosított: igen
Az iskola saját kollégiummal nem rendelkezik, de az elhelyezést a vidéki tanulóknak biztosítani
tudja.
Felvételi vizsga: van

Felvehető
létszám
34

34

34

34

összlétszám:
136 fő

A felvételi vizsga rendszere a Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnáziumban
Tagozatkód

Osztály

0001

hatosztályos tantervű
osztály

0002

emelt szintű
matematika tantervű
osztály

0003

emelt szintű biológia
tantervű osztály

0004

általános tantervű
osztály

Írásbeli vizsga
központi magyar nyelv
és irodalomból és
matematikából
központi magyar nyelv
és irodalomból és
matematikából
központi magyar nyelv
és irodalomból és
matematikából
központi magyar nyelv
és irodalomból és
matematikából

Felvehető
létszám

Szóbeli vizsga
nincs

34

nincs

34

nincs

34

nincs

34

A felvételi eljárás rendje a 2018/2019-es tanévben
Részletes ismertető
Jogszabályi háttér: 20/2012 EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról
Írásbeli vizsgák:
0001 hatosztályos gimnáziumi osztály:
A jelentkezőknek központi írásbeli vizsgát kell tenni magyar nyelv és irodalomból és matematikából.
A vizsga időpontja: 2019. január 19. (szombat) 1000 helye: Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium
Jelentkezési határidő az írásbeli felvételi vizsgára: 2018. december 07.
Pótló írásbeli felvételi (kizárólag előzetes bejelentés után, orvosi igazolással) 2019. január 24. 1400 (csütörtök)
helye: Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium
0002 emelt szintű matematika tantervű osztály
0003 emelt szintű biológia tantervű osztály
0004 általános tantervű osztály
Mindhárom osztályba jelentkezőknek központi írásbeli felvételi vizsgát kell tenni magyar nyelv és
irodalomból és matematikából.
A vizsga időpontja: 2019. január 19. (szombat) 1000 helye: Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium
Jelentkezési határidő az írásbeli felvételi vizsgára: 2018. december 07.
Pótló írásbeli felvételi (kizárólag előzetes bejelentés után, orvosi igazolással) valamennyi tagozaton
2019. január 24. 1400 helye: Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium
- Az írásbeli felvételi vizsgára minden tanulónak speciális jelentkezési lapon jelentkezni kell, ami nem
azonos a középiskolai jelentkezési lappal. Ez a jelentkezési lap letölthető az iskola honlapjáról.
- A kijavított dolgozatokat 2019. január 23-án (szerda) 800 – 1600 között meg lehet tekinteni, saját
költségre fénymásolatot kérni.
- A dolgozatra – annak javítására – a szülő írásban észrevételt tehet 2019. január 24-én (csütörtök)
800 – 1600 között. Az észrevételt a gimnázium intézményvezetőjének kell címezni.
- Az esetleges észrevételekre a szaktanári választ 2019. január 30-án (szerda) személyesen közöljük a
szülővel, felvételizővel.
- Sajátos nevelési igényű tanuló számára – előzetes egyeztetés alapján, a megfelelő szakértői vélemény
bemutatásával – a vizsga időtartamának meghosszabbítását és/vagy számítógépet, szükséges
segédeszközt biztosítunk.
Felvételi vizsgapontok alakulása:
Hatosztályos gimnáziumi osztály (0001):
A felvétel a központi írásbeli felvételi vizsga pontszámainak figyelembevételével (max.100 pont) és a hozott
pontok alapján (max.60 pont) történik. A hozott pontot a magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és
egy idegen nyelv 5. osztály év végi és 6. osztály félévi osztályzatai, valamint a 6. osztály biológia vagy földrajz
vagy természetismeret tantárgy félévi osztályzataiból számítjuk.
Négyosztályos gimnáziumi osztályok
Emelt szintű matematika tantervű osztály (0002):
Bekerülni a felvételin elért összpontszám alapján lehet, melyet a felvételi dolgozatokra kapott pontok (max. 100
pont), és az általános iskolából hozott pontok (max 70) összegéből számítunk. A hozott pontszámot a következő
tantárgyak 7. osztály év végi és 8. osztály félévi érdemjegyeiből számítjuk: magyar nyelv és irodalom,
matematika, történelem, egy idegen nyelv, biológia, fizika, kémia (max. 70 pont). Az írásbelin szerzett max. 100
pontból 30 felvételi pont a magyar nyelv, (a magyar nyelvi felvételi vizsgán elért pontszám 0,6-szorosa) és 70
felvételi pont a matematika (a matematika felvételi vizsgán elért pontszám 1,4-szerese).
Emelt szintű biológia tantervű osztály (0003):
Bekerülni a felvételin elért összpontszám alapján lehet, melyet a felvételi dolgozatokra kapott pontok (max. 100
pont), a és az általános iskolából hozott pontok (max. 90 pont) összegéből számítunk. A hozott pontszámot a
következő tantárgyak 7. osztály év végi és 8. osztály félévi érdemjegyeiből számítjuk: magyar nyelv és irodalom,
matematika, történelem, egy idegen nyelv, fizika (max. 50 pont). A biológia, kémia tantárgyi jegyek kétszerese
(max. 40 pont).
Általános tantervű osztály (0004):
Bekerülni a felvételin elért összpontszám alapján lehet, melyet a felvételi dolgozatokra kapott pontok (max. 100
pont) és az általános iskolából hozott pontok (max. 70 pont) összegéből számítunk. A hozott pontszámot a
következő tantárgyak 7. osztály év végi és 8. osztály félévi érdemjegyeiből számítjuk: magyar nyelv és irodalom,
matematika, történelem, egy idegen nyelv, biológia, fizika, kémia (max. 70 pont).

Plusz pont beszámítására nincs lehetőség.
Mind a négy induló osztályba az első 34, legmagasabb összpontszámot elért jelentkezőt vesszük fel.
A bekerülés feltétele, a felvételi vizsga követelményei:
Írásbeli felvételi vizsga
Hatosztályos gimnáziumi osztály (01)
Az OM által összeállított központi írásbeli matematika feladatlap a tanuló általános iskolai matematika
ismereteire támaszkodva, a logikai készségeket és a kreativitást méri fel egyszerű feladatokkal.
A magyar feladatlap a szövegértő, értelmezőképességet, a fogalmazási készséget méri, az elvárható anyanyelvi
ismeretek alkalmazását kéri: helyesírás, szótagolás, a közmondás és szólásmagyarázat, összetett szavak alkotása,
hangalak és jelentés kapcsolata. Szerepelnek kreativitást feltételező logikai feladatok is: betűrejtvény,
szóösszefüggések, fogalmi kapcsolódások felismerése.
Négyosztályos gimnáziumi osztályok (02-03-04)
Az OM által összeállított központi írásbeli matematika feladatlap a tanuló általános iskolai matematika
ismereteire támaszkodva, a logikai készségeket és a kreativitást méri fel egyszerű feladatokkal.
A magyar feladatlap a szövegértő, értelmezőképességet, a fogalmazási készséget méri, az elvárható anyanyelvi
ismeretek alkalmazását kéri: helyesírás, szótagolás, a közmondás és szólásmagyarázat, összetett szavak alkotása,
hangalak és jelentés kapcsolata. Szerepelnek kreativitást feltételező logikai feladatok is: betűrejtvény,
szóösszefüggések, fogalmi kapcsolódások felismerése.
Pályaválasztási szülői értekezlet: 2018. november 15. (csütörtök) 1730
További információk:
A felvételizni szándékozó tanulókat postai úton nem áll módunkban értesíteni az írásbeli vizsga beosztásáról.
Francia nyelvből akkor tudjuk biztosítani az óraszámot, ha a csoport minimális létszáma 10 fő.

