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T Á J É K O Z T A T Ó 

 
László Gyula Gimnázium és Általános Iskola 2021/2022. tanévi beiskolázás rendjéről  

Iskolánk a 2022/2023-as tanévben egy gimnáziumi osztály indítását tervezi.  

 
A középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályok a következők: a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és 

a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, a tanév 

rendjéről. 

Gimnáziumunk a felvételi kérelmek elbírálásakor az általános iskola 4. osztályának első félévi 

osztályzatai, a központilag kiadott egységes, kompetencia alapú feladatokkal megszervezett 

írásbeli vizsga eredményei, valamint a gimnázium által szervezett szóbeli meghallgatás 

alapján rangsorol, illetve hozza meg döntését a felvételről.  

A beiskolázás folyamatában maximum 200 pont szerezhető.  

 

 Szerezhető pont Összesen 

Hozott pontok  
A 4. osztály első félévi 
osztályzatai alapján  
(A pontszám az osztályzat 
kétszerese vagy 
háromszorosa) 

Matematika 15 

50 

Magyar nyelv 10 
Magyar irodalom 15 
Természetismeret 10 

Központi írásbeli 
feladatlap 

Matematika 50 
100 

Magyar nyelv 50 
Szóbeli meghallgatás Szövegértés 20 

50 Kommunikáció 10 
Matematika 20 

Összesen: 200 

 

 
 Az alábbiakban összefoglaljuk a felvételi eljárás legfontosabb lépéseit, illetve az ezekhez tartozó 
határidőket.  
 
 
1) A tanuló jelentkezése az írásbeli vizsgára  

http://www.laszlogyulagimnazium.hu/


 
A László Gyula Gimnázium és Általános Iskola a nyolc évfolyamos gimnáziumba jelentkező tanulók 

számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervez matematikából és magyar nyelvből.  

A tanulók az írásbeli vizsgára az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) által kiadott, kizárólag a 

központi írásbelin való részvételre vonatkozó „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP” benyújtásával 

jelentkezhetnek, amelyet 2021. december 3-ig  kell leadni a titkárságon vagy postai úton.  

A jelentkezési lapot a szülők letölthetik az iskola honlapjáról, vagy az OH honlapjáról 

(www.oktatas.hu).  

A tanuló az írásbeli vizsgára vonatkozó jelentkezési lapját abba a vizsga megrendezésére jogosult 

gimnáziumba nyújtja be, ahol a felvételit meg kívánja írni. Ha a tanuló a felvételi időszakban több 

olyan nyolc évfolyamos gimnáziumba jelentkezik, amely megkívánja az előzetes írásbeli vizsgán 

való részvételt, akkor a tanuló maga dönti el, melyikbe nyújtja be az írásbeli vizsgára vonatkozó 

jelentkezési lapját, függetlenül attól, hogy a későbbiekben, a felvételi eljárás keretében mely 

iskolákba jelentkezik és milyen jelentkezési sorrendet jelöl meg. Egy tanuló csak egy intézménybe 

jelentkezhet írásbeli vizsgára. A tanuló teljesítményének megítélését az írásbeli vizsga választott 

helyszíne nem befolyásolhatja.  

Pótló írásbeli vizsgát csak abban az intézményben írhat a tanuló, ahová az írásbeli vizsgára 

jelentkezett.  

Felhívjuk a szülők figyelmét a sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlőségének biztosításával 

kapcsolatban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt) 4. §. 25. pontjában 

meghatározott sajátos nevelési igényű, illetve az Nkt. 4. §. 3. pontjában meghatározott 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulókra vonatkozó rendeletekre. Az 

SNI tanulókra vonatkozó speciális értékelési szabályok az Nkt. 51. §-ában leírtak szerint kerülnek 

meghatározásra.  

A feltételek meghatározásakor az illetékes szakértői bizottság, illetve a nevelési tanácsadó által 

kiadott szakértői véleményben foglaltak az irányadóak.  

Amennyiben a szülő élni kíván a törvény által nyújtott lehetőséggel, erre vonatkozó kérelmét a 

megfelelő szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményének 

csatolásával 2021. december 3-ig az írásbelire történő jelentkezéssel egyidejűleg nyújtja be a 

gimnázium iskolatitkáránál. A kérelmet a gimnázium igazgatója bírálja el, döntéséről a tanulót a 

vizsga előtt értesíti.  

 
2) Az írásbeli felvételi vizsgát a hat és nyolc évfolyamos gimnáziumokban, országosan egységesen 

2022. január 22-én (szombaton) 10 órától tartják meg.  

 

Kérjük, hogy az írásbeli felvételi vizsgára a tanuló hozza magával a diákigazolványát.  



 

2022. január 27-én 14 órától azok a tanulók írhatnak pótló felvételit, akik az előző alkalommal, 

nekik fel nem róható ok (orvos által igazolt betegség, váratlan közlekedési nehézség stb.) miatt 

nem tudtak részt venni az írásbelin.  

Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet írásbeli vizsgát.  

 
 
3) Általános információk a feladatlapokról  
 
A felvételi vizsgán részt vevő diákoknak mind a magyar nyelvi, mind a matematika írásbeli 

vizsgákon 45 perc alatt tíz feladatból álló feladatsort kell megoldaniuk, ezzel tárgyanként 50-50 

pontot szerezhetnek.  

A feladatlapokat készítő – gyakorló pedagógusokból álló – bizottságok a Nemzeti alaptanterv 

alapján állítják össze a feladatsorokat. Munkájukban alapelv, hogy nem részesítik előnyben egyik 

jelenleg forgalomban lévő tankönyvcsalád anyagát sem. Azzal is számolnak, hogy az egyes 

iskolákban a tananyag feldolgozása nem egyforma ütemű, ezért a feladatlapok elsősorban az adott 

évfolyamot megelőző évfolyamok tematikus anyagára építenek. Az írásbeli felvételi vizsga 

elsődleges célja az eredményes középiskolai tanuláshoz szükséges alapvető készségek és 

képességek, kompetenciák felmérése, ezért egyik feladatlap sem hagyományos tantárgyi teszt. A 

konkrét ismeretek, a tanulási folyamatban megismert, begyakorolt eljárások alkalmazása mellett 

egyes feladatok újszerű összefüggésekben, szokatlan módon is teret nyitnak a tanultak 

mozgósításának, az ötletes alkalmazás képességének, a kreativitásnak.  

A feladatlapok összeállításának szempontjai, a feladattípusok belső arányai a korábbi évekhez 

képest alapvetően nem változnak, így az OH honlapján (www.oktatas.hu) megtalálható korábbi 

feladatsorok továbbra is segítik a felkészülést.  

A feladatlapokat a tanulóknak minden esetben kék színnel író tollal kell kitölteniük.  

 
Az anyanyelvi feladatlapok  
A tízből kilenc feladat egy-egy részképességhez kapcsolódik. Megoldásukhoz a tanulóknak nyelvi, 

kommunikációs és helyesírási ismeretekkel kell rendelkezniük, valamint bizonyságot kell tenniük 

az életkoruknak megfelelő szövegértési, szövegalkotási, gondolkodási képességekről és 

íráskészségről. A feladatok a korábbi évfolyamokon tanultak alkalmazását kívánják meg, s nem a 

nyelvtani ismeretanyag reprodukálását, hanem az anyanyelvi készségek működésének színvonalát 

és az alapvető gondolkodási műveletekben való biztonság fokát mérik (pl. felismerés, rendezés, 

tömörítés, következtetés, véleményalkotás).  

Az összetettebb tizedik feladat önálló szövegalkotást kíván a tanulóktól: adott témáról, adott 

műfajban kerek, egész, lezárt szöveget kell fogalmazniuk. A fogalmazásnak a téma megtartása és 



a terjedelmi kívánalom mellett az alapvető nyelvhelyességi, szerkesztési, helyesírási és stílusbeli 

követelményeknek is meg kell felelnie.  

 
A matematika feladatlapok  
A matematika feladatlapok nem kizárólag a tantárgyban tanultakat mérik, hanem ehhez 

kapcsolódóan a tanulók gondolkodásának jellemzőit is. Az ismeretek alapeszközként szolgálnak a 

feladatok megértéséhez, a problémák megoldásához. Bizonyos feladatok megoldásának 

folyamatában a vizsgázónak többféle kompetenciát is mozgósítania kell. A feladatmegoldás 

sikerességében a tantárgyi ismeretek mellett fontos szerepet kap a feladatmegoldó készség, a 

problémaérzékenység, a kreativitás, a logikai biztonság, a szabálykövetés, a koncentráló képesség, 

vagyis a figyelem összpontosítása és tartóssága. Fontos kompetencia az életkori sajátosságoknak 

megfelelő szintű írásbeli kommunikáció is, ebből következően elvárás a megoldások rendezett, 

olvasható, követhető írásos rögzítése.  

 
4) A feladatok értékelése, megtekintése, az eredmények közzététele  
 
A feladatlapok javítása egységes javítási útmutató alapján történik. A dolgozatokat egymástól 

függetlenül két tanár értékeli, majd kialakítják közös és végleges értékelésüket.  

Az értékelt írásbeli feladatlapok 2022. január 31-én (hétfőn) reggel 8 és délután 16 óra között 

tekinthetők meg az iskola titkárságán, az értékelő lapok 2022. február 7-én (hétfőn) reggel 8 és 

délután 16 óra között vehetők át az iskola titkárságán. A szülők megjelenésére feltétlenül 

számítunk, hogy személyesen tudjuk átadni az írásbeli vizsga végleges eredményét tartalmazó 

értékelő lapot. A szülők a dolgozatokat kérésre, fénymásolat formájában (külön költségtérítés 

ellenében) megkaphatják. Amennyiben a hivatalos javítókulcstól eltérő javítást tapasztalnak, a  

 



vizsgázó és szülője a dolgozat értékelésére a megtekintést követő első munkanap végéig (16 

óráig) írásban észrevételt tehet, amit az iskola titkárságán adhatnak le. Az észrevételekre az 

igazgató írásban válaszol.  

 

5) JELENTKEZÉS  
Az írásbeli feladatlap eredményének ismeretében a tanuló benyújtja „JELENTKEZÉSI LAP”-ját és 

„TANULÓI ADATLAP”-ját, s ezzel részt vesz az általános felvételi eljárásban.  

Jelentkezési lapot és tanulói adatlapot mindenkinek egyénileg kell intézni, az OH honlapján. 

A tanuló jelentkezését a programból kinyomtatott JELENTKEZÉSI LAPOT személyesen adhatja le 

iskolánkban vagy postai úton, esetleg elektronikus formában az iskola központi e-mail címére 

laszlogyulaiskola15@gmail.com. A Jelentkezési laphoz csatolni kell a gyermek általános iskola 4. 

osztályának első félévi eredményének másolatát (osztályzatokkal). Amennyiben a felvételiző 

más iskolában írta meg írásbeli dolgozatát, csatolni kell a jelentkezési laphoz az Értékelő lap 

másolatát is. Az eredeti Értékelő lap a jelentkezőnél marad!  

1 A hiteles másolatot az általános iskola, a gimnázium vagy közjegyző készítheti el.  

A jelentkezéshez szükséges TANULÓI ADATLAP a Jelentkezési lappal egyidejűleg szintén az 

iskolánkban adható le, de a szülő közvetlenül is megküldheti azt a Felvételi Központnak (9001 

Győr, Pf. 694.).  

A JELENTKEZÉSI LAP és a TANULÓI ADATLAP feladási határideje: 

2022. február 18. (péntek) 8 óra  

 
6) A szóbeli meghallgatás  
 
A szóbeli meghallgatásra 2022. március 7-8-9-én 7.30 órától kerül sor, egyéni beosztás alapján. 

Kérjük, hogy a szóbeli felvételi vizsgára a tanuló hozza magával a füzeteit, diákigazolványát és a 

tájékoztató füzetét. 

A szóbeli vizsga az írásbeli eredményétől függ (meghatározott írásbeli pontszám alatt nem hívjuk 

be szóbelizni a tanulót) 

A gimnázium a szóbeli meghallgatás napjára –igény szerint– hivatalosan igazolja az általános 

iskolának a tanuló hiányzását.  

 
7) A felvételi eredmények közzététele  
 
A gimnázium 2022. március 16-ig hozza nyilvánosságra az ideiglenes felvételi eredmény jegyzékét, 

ezt követően a tanuló módosíthatja adatlapját az általános iskolában. A gimnázium a győri 

Felvételi Központtal történt egyeztetések után 2022. április 29-ig megküldi a felvételről vagy az 

elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek.  

 
 



 
 

FONTOS HATÁRIDŐK, TEENDŐK 

 
2021.  
december 3.  
 

A tanulók jelentkezése a központilag, egységes 
követelmények szerint szervezett írásbelikre 
közvetlenül a vizsgát szervező intézménybe.  

2022. január 22.  
(szombat)  
10.00 óra  

Egységes írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 
és 8 évfolyamos gimnáziumokban.  

2022. január 27.  
(csütörtök)  
14.00 óra  

Pótló írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos 
gimnáziumokban, azoknak, akik az előző írásbelin 
alapos ok miatt nem tudtak részt venni.  

2022. január 31. (hétfő) 

8-16 óra között 
Az értékelt írásbeli dolgozatok megtekintése a 
gimnáziumban.  
 

2022. február 7.  
(hétfő)  
8-16 óra között  

Az írásbeli eredményéről készült értékelő lap 
átadása a szülők részére.  

2022. február 18.  
 

jelentkezési lap feladásának határideje  
 
 

2022. március 07-08-09. 
7.30-tól  

 
Szóbeli meghallgatás (egyéni beosztás szerint)  

2022. március 16.  
 

A középfokú iskola eddig az időpontig 
nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi 
jegyzékét.  

2022. április 29.  
 

A felvételt hirdető középfokú iskolák 
megküldik a felvételről vagy az elutasításról 
szóló értesítést a jelentkezőknek.  

2022. június 24. 
 

Szülői értekezlet a felvételt nyert diákok szülei 
részére, és beiratkozás a gimnáziumba. 

 


