
  Az EGRI  SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 
2020/2021. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 

 

1. Az  intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 

2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG ÚT 2. 36/324-808 

3. Honlap: http://szilagyi-eger.hu 

4. Az igazgató neve: GÖNCZI SÁNDOR  

5. A pályaválasztási felelős neve, elérhetősége:   Árvai Hilda,  36/324-808 

6. Az intézmény képzési szerkezete:  4, ill. 5 évfolyamos gimnáziumi képzés 

7. Az intézmény egyedi kódszáma: 031598 
    Telephely kódja: 001 

8. Az intézményen belüli szakok egyéni azonosító száma: 

0001 4 évf., kerettantervre épülő helyi tanterv, emelt szintű oktatás angol nyelvből 
   Felvehető létszám: 32 fő 

0002 4 évf., kerettantervre épülő helyi tanterv, emelt szintű képzés magyar nyelv és irodalom, 
történelem  tárgyakból.    Felvehető létszám: 18 fő 

0003 4 évf., kerettantervre épülő helyi tanterv, emelt szintű oktatás matematika, informatika tan-
tárgyakból.     Felvehető létszám: 32 fő 

0004 4 évf., kerettantervre épülő helyi tanterv, emelt szintű oktatás biológia, kémia tantárgyakból 
   Felvehető létszám: 32 fő 

0005 4 évf., kerettantervre épülő helyi tanterv, általános tantervű oktatás, emelt óraszámú okta-
tás informatikából.   Felvehető létszám: 14 fő 

0006 5 évf., Arany János Tehetséggondozó Program, emelt szintű oktatás angol nyelv, informati-
ka tantárgyból   Felvehető létszám: 34 fő 

 
A 2019/2020-as tanévre a beiskolázást az alábbiak szerint tervezzük: 

- Az angol nyelv iránt érdeklődőknek speciális angol tagozatot szervezünk. A tagozaton az angol 
nyelvet heti 6 órában tanítjuk. Az angol középfokú nyelvvizsga megszerzését követően angol nyelv-
ből szerezhetnek felsőfokú nyelvvizsgát , vagy a második idegen nyelvből egy másik középfokút. 

- A nagy érdeklődésre való tekintettel indítjuk a következő tanévben is a humán tantervű tagozatot, 
ahol a magyar nyelv és irodalom, a történelem tantárgyak kapnak nagyobb óraszámot. Az idegen 
nyelv tanítása szintén emelt óraszámban folyik, és lehetőséget ad állami nyelvvizsgára való felkészü-
lésre. Az ezen tantárgyak iránt érdeklődők sok irányban tanulhatnak tovább: pl. pedagógia, pszicho-
lógia, jog, közgazdaságtan, néprajz stb. 

Évek óta népszerűek az emelt óraszámú természettudományos képzést biztosító reál tagozataink.  

- A matematika, informatika specializációt az informatikai, közgazdasági, műszaki egyetemekre 
készülőknek ajánljuk. Emelt óraszámú képzés keretében sikeresen felkészülhetnek a legszínvonala-
sabb képzést nyújtó egyetemeken folytatandó tanulmányokra, illetve jártasságot szereznek progra-
mozásban is.  

- A másik reál irányú specializációra a biológia és kémia iránt érdeklődő tanulókat várjuk. Itt az emelt 
óraszámban nemcsak elméleti, hanem gyakorlati tudásukat is fejleszthetik a laboratóriumi gyakorla-
tokon. Ez jól megalapozza az orvosi, egészségügyi, vegyészmérnöki, környezetvédelmi irányú to-
vábbtanulást. 

- Azoknak a tanulóknak, akik még nem tudták eldönteni, hogy milyen irányban tanulnak tovább a kö-
zépiskola elvégzése után, az általános tantervű képzést javasoljuk. Napjaink legfőbb követelmé-
nyeinek szeretnénk megfelelni azzal, hogy az informatikát és az idegen nyelveket ebben a képzési 
formában is emelt óraszámban oktatjuk. 

- Ebben a tanévben is indul az Arany János Tehetséggondozó Program előkészítő osztálya. A 
program öt éves, kollégiumi elhelyezéssel. Célja, hogy a régió tehetséges és rászoruló tanulóit kor-
szerű pedagógiai eszközökkel fölkészítsük nyelvvizsgára, valamint az egyetemi továbbtanulásra. Az 
első, az előkészítő év a gimnáziumi képzés megalapozása, mindenekelőtt magyar nyelv- és iroda-
lomból, matematikából, angol nyelvből és informatikából. 



- A gimnázium a tehetséggondozást a sport területén is kiemelten fontos feladatának tartja: várjuk a 
kiemelkedő sporttehetségeket. Bármely tagozatunkra nyernek felvételt, segítjük őket abban, hogy 
minél eredményesebben készüljenek a versenyekre. Szükség esetén egyedi elbírálás szerinti ked-
vezményeket (pl. egyedi tanrendet) biztosítunk számukra. 

 
A felvételi eljárások formái, módjai, határidők:  
A felvételi kérelmek elbírálása a tanulmányi eredmények, az egységes írásbeli vizsga és a szóbeli meg-
hallgatás (az AJTP-ben ehelyett az egységes kompetenciafelmérő tesztek.)  eredménye alapján történik. 
A tanulmányi eredmények meghatározásánál a 7. év végi és a 8. félévi érdemjegyek kerülnek beszámí-
tásra az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, termé-
szettudományos tárgy (fizika, vagy biológia, vagy kémia). 

Az egységes írásbeli vizsgára történő jelentkezés határideje:  2019. december 6.  
A jelentkezési lapokat a gimnázium címére kell elküldeni. 

Az egységes írásbeli vizsga helye és ideje:     2020.01.18. 10.00 óra 
Szilágyi Erzsébet Gimnázium (Eger, Ifjúság u. 2. és külön értesítést nem küldünk),  
Az egységes írásbeli vizsga dolgozatát megtekinthetik és eredményét személyesen (szülő, felvételiző) 
vagy meghatalmazott útján 2020.01.25-én 7:15-15:15 óra között vehetik át. 

A szóbeli felvételi elbeszélgetések 2020. február 24-28. között 14:15-tól kezdődnek.  

A jelentkezési lapok érkezésének, feldolgozásának sorrendjében az elbeszélgetés pontos időpontjáról 
tájékozódjanak a gimnázium weboldalán, illetve telefonon vagy e-mail-ben értesítjük önöket. Kérjük, hogy 
a jelentkezési lapon jelöljenek meg vezetékes és/vagy mobiltelefonos elérhetőséget, e-mail címet is!  
 

A felvételi kérelmek elbírálásának szempontjai: 
a) Általános iskolai tanulmányi eredmények: 25 pont 
b) Központilag kiadott egységes írásbeli vizsga eredménye: 50 pont 
c) Szóbeli meghallgatás eredménye: 25 pont 

Azonos pontszám esetén előnyt jelent: Hátrányos helyzet (jogszabály szerint igazolható). 
 

A jelentkezési lapok beadásának határideje:    2020. február 19.  kivéve 
az Arany János Tehetséggondozó Programra a jelentkezés határideje:        2019. december 11. 
A programba jelentkezők is egységes írásbeli vizsgát tesznek, amelyre 2019. december 6-ig kell je-
lentkezniük. A jelentkezési lapokat az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium címére kell elküldeni. A 
Tehetséggondozó Programba történő felvételi az általánostól eltérő időben és formában történik. A pá-
lyázati eljárás részleteiről tájékozódhatnak a gimnáziumunk honlapján, illetve személyesen (Antal And-
rea programkoordinátornál) vagy telefonon az intézményben.  
 
Nyílt napok időpontjai:  2019. október 10-én és   2019. november 13-én 

de. 9 órától általános tájékoztató, 10 órától a tanulók szaktárgyi órákat tekinthetnek meg, illetve a 
szülőknek AJTP tájékoztató.  
 

Oktatott idegen nyelvek: Minden tanuló két idegen nyelvet tanul 4 éven keresztül. 
Választható idegen nyelvek: angol nyelv: kezdő, haladó és speciális tagozat  
továbbá német, francia, spanyol, orosz. /A csoport(ok) megfelelő számú jelentkező esetén indulnak./ 
 
Kollégiumi lehetőség: az iskola saját kollégiummal rendelkezik, ahol lányok és fiúk elhelyezésére is 
lehetőségünk van. 
Emelt szintű érettségire való felkészítés: A felsőoktatási felvételi rendszerében immár követelmény-
ként jelenik meg egy tárgyból az emelt szintű érettségi letétele. Intézményünkben valamennyi közisme-
reti tárgyból biztosítjuk az emelt szintű érettségire való felkészülés lehetőségét. Ezt segíti a 11. és 12. 
évfolyamon választható emelt óraszámú oktatás. 
 
Egyéb információ: Igény szerint informatikából ECDL vizsgára felkészítő csoportokat is szervezünk és 
vizsgáztatunk. Intézményünk Origó nyelvvizsgaközpontként működik. Tehetséggondozó munkánk elis-
meréseként iskolánk 2010 óta Akkreditált Kiváló Tehetségpont. 
 
A felvételivel kapcsolatos minden kérdésben részletes felvilágosítással szívesen állunk rendelke-
zésre. 


