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Az Egri Dobó István Gimnázium 1890 óta működik állami gimnáziumként Eger egyik legszebb 

barokk épületében. Fenntartónk az Egri Tankerületi központ. 

Az épület homlokzatának latin nyelvű jelmondatát ma is nevelési - oktatási koncepcióként vállaljuk: 

„Az ifjúságnak a jó erkölcsökben és tudományokban való képzésére emeltetett. ” 

Sokéves hagyományainknak megfelelően elsősorban egyetemi továbbtanulásra készítünk fel a 

gimnáziumi évek alatt. Érettségizett tanulóink döntő többsége sikerrel felvételizik a felsőoktatási 

intézményekbe. 

A gimnázium Eger belvárosában található, a helyi járatú buszok megállója az iskola előtt van, a 

buszpályaudvar 10 percnyi sétával elérhető. 

 

ALAPADATOK 

 

Intézmény neve:   Egri Dobó István Gimnázium 

Intézmény kódja:   031599 

Telephely kódja:   001 

Intézmény címe:    3300 Eger, Széchenyi u. 19. 

Intézmény telefonszáma:  36/312-717 

Intézmény honlapja:   www.egridobo.hu 

Intézmény e-mail címe:  titkar@dobo-eger.edu.hu 

Intézményvezető neve:   Berkes Krisztián 

Pályaválasztási felelős:   Nemcsikné Pinczés Györgyi 

 

KÉPZÉSEINK JELLEMZŐI 

 

A 2023-2024-es tanévben a 6 évfolyamos szerkezetben egy osztályt, a 4 évfolyamos 

szerkezetben négy osztályt indítunk, 6 képzési modellel. 

 

A 4 évfolyamos szerkezet osztályai 
 

A képzést a gimnáziumi kerettantervre épülő helyi tanterv alapján szervezzük, mely lehetőséget 

biztosít arra, hogy a tanulók az érdeklődésüknek megfelelően emelt óraszámban foglalkozhassanak 

bizonyos tantárgyakkal. 
 

Kód  az oktatás fő jellemzője létszám: 

1001  biológia tagozat 

  emelt szintű képzés biológiából és emelt óraszám kémiából  15 fő 

1002  angol-matematika tagozat 

  emelt szintű képzés matematikából és angol nyelvből  15 fő 

1003  idegen nyelvi tagozat 

  emelt szintű képzés az első idegen nyelvből [angol nyelv] 

  és a második idegen nyelvből [német nyelv]  30 fő 

1004  humán tagozat 

  emelt szintű képzés történelemből és emelt óraszám magyar  

  nyelv és irodalomból  15 fő 

1005  reáltagozat 

  emelt szintű képzés matematikából és emelt óraszám fizikából  15 fő 

1006  általános tantervű oktatás  30 fő 

  a gimnáziumi kerettantervre épülő helyi tanterv 
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Gimnáziumunkban minden tanuló legalább két idegen nyelvet tanul. Első idegen nyelvként az angol 

vagy a német nyelv választható az általános iskolai idegen nyelvi tanulmányok folytatásaként. Az 

első idegen nyelv tanulásához minden diákunknak minden tagozaton emelt óraszámot (heti 5 óra) 

biztosítunk. 

 

Második nyelvként az angol, a német, a francia és az olasz nyelvek választhatók. Mindezeken 

túl megfelelő számú jelentkező esetén lehetőséget biztosítunk diákjainknak, hogy szakköri 

keretekben lengyel vagy latin nyelvet is tanulhassanak. 

 

Az utolsó két évfolyamon szabadon választható (fakultációs) tantárgyakat biztosítunk minden 

tanuló számára a gimnáziumban oktatott tantárgyakból. 

 

 

1001 

A biológia tagozat képzésének keretében már több mint 30 éve sikerrel készítjük fel tanulóinkat az 

orvosi egyetemekre és egyéb felsőfokú szakirányú tanulmányokra (élelmiszermérnök, 

környezetvédelmi, egészségügyi szakirányban). A tanórák keretében és a tanórán kívüli 

programokon egyaránt arra törekszünk, hogy diákjaink széleskörű elméleti és gyakorlati 

ismeretekkel is gazdagodjanak képzésünk során. Tanulóink a laborgyakorlatok, tanulói kísérletek, 

boncolási gyakorlatok, terepi megfigyelések mellett a Természettudományi Tehetséggondozó 

Műhely munkájában is részt vehetnek, ahol kreatívan gazdagíthatják tudásukat.  

 

1002 

Az angol-matematika tagozat azok számára előnyös, akik gimnáziumi tanulmányaik után 

közgazdasági szakirányba (kereskedelem és marketing, pénzügy és számvitel, gazdálkodás és 

menedzsment, nemzetközi gazdálkodás) készülnek. Az első idegen nyelvet - tudásszint alapján 

válogatott - haladó csoportban, heti 5 órában tanulják a diákok. A képzés célja a nyelv beszédszintű 

ismerete, a középfokú nyelvvizsgára és az emelt szintű érettségire való felkészítés. 

Emellett ezen a tagozaton matematikából is biztos alapot kapnak a diákok az emelt szintű 

érettségihez, illetve majdani tanulmányaikhoz. 

 

1003 

Az idegen nyelvi tagozat keretében az első és a második idegen nyelvet is emelt szinten oktatjuk. Az 

első idegen nyelvet, amely ebben az osztályban az angol, tudásszint alapján válogatott, haladó 

csoportokban, heti 5 órában tanulják a diákok. A képzés célja a nyelv beszédszintű ismerete, a 

középfokú nyelvvizsgára és az emelt szintű érettségire való felkészítés.  

Második idegen nyelvként német nyelv választható. A képzés előnye, hogy a diákok a második idegen 

nyelvet is heti 5 órában tanulják. A motivált tanulók második idegen nyelvből is elérhetik a 

középszintű érettségi vagy középfokú nyelvvizsga szintjét. 

 

1004 

A humán tagozatra azokat a diákokat várjuk, akik érdeklődnek a múlt és a jelen történései iránt, 

valamint jogi, közszolgálati vagy gazdasági szakirányban szeretnének tovább tanulni. A képzés 

lehetőséget biztosít, és a megfelelő alapokat nyújtja az emelt szintű történelem és a magyar 

érettségire való sikeres felkészülésre. Az érdeklődő diákok bekapcsolódhatnak a Dobós Történelmi 

Diákkör, az Irodalmi Önképzőkör, vagy az Anyanyelvi Szakkör munkájába, valamint tagjai lehetnek 

az iskolaújság szerkesztőségének. 
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1005 

A reáltagozat képzésében résztvevők magasabb óraszámban tanulják a matematikát és a fizikát. A 

megemelt óraszám lehetőséget biztosít a különböző tanulmányi versenyeken való eredményes 

szerepléshez. Ezt a képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akik mérnöki, műszaki vagy informatikai 

pályára készülnek. A képzés lehetőséget biztosít, és megfelelő alapokat nyújt matematika fizika és 

digitális kultúra tantárgyakból az emelt szintű érettségire való sikeres felkészülésre. Az érdeklődő 

diákok bekapcsolódhatnak a Természettudományos Önképzőkör és a robotika szakkör munkájába. 

 

1006 

Az általános tantervű képzésbe azokat a diákokat várjuk, akik szeretnének majd a felsőoktatásban 

továbbtanulni, azonban a jövőbeli szakirányt még nem választották ki. Nekik 11. évfolyamtól 

kezdődően lesz lehetőségük tantárgyi specializációra, de az első idegen nyelvet már a kilencedik 

évfolyamtól kezdődően emelt óraszámban (heti 5 óra) tanulják. 

 

 

EGYÉB INFORMÁCIÓK 

 

 A tanulók részt vehetnek az iskolaújság szerkesztésében; a kórus, az iskolai 

tehetséggondozó- és önképzőkörök munkájában. 

 Az iskolai cserekapcsolatok révén lehetőséget biztosítunk németországi, lengyelországi 

és franciaországi tanulmányútra a járványveszély elmúltával. 

 Az iskola délutáni foglalkozásain minden tanuló megtalálhatja a számára megfelelő 

sportolási lehetőséget (pl. kosárlabda, kézilabda, labdarúgás vagy röplabda 

sportágakban). 

 A rajzszakkör tagjai kiállítási lehetőséget kapnak az iskolagalériában. 

 

 A nevelő-oktató munkánk színvonalát az alábbi, intézményünk által elnyert címek fémjelzik: 

• Akkreditált Kiváló Tehetségpont 

• Oktatási Hivatal Bázisintézménye 

• Örökös ÖKO-iskola 

• ELTE Konfuciusz Intézet Kínai Oktatási Központja 

• Pénziránytű Hálózat iskolája 

• Egészségfejlesztő mintaiskola 

• DSD-iskola (német nyelvvizsga központ) 

• Fogyasztói Tudatosságra Nevelő Iskola 

 

 Kollégiumi férőhely a város kollégiumaiban igényelhető. 

 

Beiskolázási tájékoztató: 2022. november 7. 17.00 óra 

NYÍLT NAP a 8. osztályosoknak: 2022. NOVEMBER 15. 14.00 ÓRA 

FOGLALKOZTATÓ DÉLUTÁN a 6. osztályosoknak: 2022. 17. 14.00 
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FELVÉTELI ELJÁRÁS A NYOLCADIK OSZTÁLYOSOK SZÁMÁRA 

 

A felvételit a 2023-2024-es tanévre az általános felvételi eljárás keretében szervezzük 

meg. 

A felvétel követelményei: 

 

A négyéves képzésekre a tanulóknak központilag szervezett egységes írásbeli magyar nyelvi és 

matematika felvételi vizsgát kell tenniük. Ezen kívül szóbeli vizsgákat is szervezünk. 

 

Az általános képzésre jelentkezőknek általános szóbeli felvételi vizsgát kell tenniük. 

 

A tagozatokon az általános iskolai tananyagra épülő, a választott tagozatnak megfelelő tantárgyi 

szóbeli felvételi vizsgát és általános szóbeli felvételi vizsgát kell tenniük a tanulóknak. 

 

A tantárgyi szóbeli vizsgán maximálisan 40 pont érhető el. 

Az általános szóbeli vizsgán 10 pont érhető el. Az értékelés szempontjai: nyelvi kifejezőkészség, 

gondolatgazdagság, kommunikáció. 

 

1. Az általános szóbeli felvételi egy öt-tíz perces szabad beszélgetést jelent az alábbi témaköröket 

érintve. 

1. Család 

2. Tanulás, iskolai élet 

3. Iskola- ill. tagozatválasztásom okai 

4. Jövőre vonatkozó elképzeléseim 

5. Szabadidő 

6. Internethasználat 

7. Olvasás- vagy színházélmény 

8. Energiatakarékosság 

9. Közösségi tevékenység 

10. Amire büszke vagyok 

 

2. Biológia tagozaton a tantárgyi szóbeli vizsga egy öt-tíz perces beszélgetést jelent biológiából – 

részben kémia tantárggyal kiegészítve - a vizsga elején kihúzott témáról, tankönyvi ábra és szöveg 

alapján. Az értékelés szempontjai: feladatmegoldás, önállóság. 

 

Szóbeli témakörök, biológia tagozat 

1. Távoli tájak élővilága 

2. Hazai tájak élővilága: erdők, mezők 

3. Növény- és állatcsoportok rendszertani jellemzői 

4. Sejttani és szövettani alapismeretek 

5. Az ember szervezete és egészsége (kültakaró, mozgás, táplálkozás) 

6. Szervetlen kémiai ismeretek az aktuális környezeti problémákkal összefüggésben 

 

3. Reáltagozaton a tantárgyi szóbeli vizsga egy öt-tíz perces szóbeli feladatmegoldást jelent 

matematika tantárgyból az alábbi témaköröket érintve. Az értékelés szempontjai: a feladatmegoldás 

lépései, eredményesség, önálló gondolkodás. 

 



 
5 

 

Szóbeli témakörök, reáltagozat 

1. Műveletek közönséges törtekkel 

2. Síkidomok alapvető tulajdonságainak ismerete (konvex és konkáv sokszögek, a 

háromszögek fajtái, szögei, a háromszögek nevezetes vonalai) 

3. A Pitagorasz-tétel alkalmazása 

4. Területszámítási feladatok (háromszög, négyzet, téglalap, rombusz) 

5. Egyszerű százalékszámítási feladatok 

6. Adatok leolvasása táblázatokból, grafikonokról 

7. Egyszerű logikai feladatok  

8. Elsőfokú egyenletek megoldása 

 

4. Nyelvi tagozaton és angol-matematika tagozaton a tantárgyi szóbeli vizsga egy öt-tíz perces 

szóbeli beszélgetést jelent angol nyelven. A tételek két részből állnak. Az első részben a 

beszélgetés az alábbi témaköröket érinti. 

 

Szóbeli témakörök angol nyelvből, nyelvi tagozat, angol-matematika tagozat  

1. Family (család) 

2. School (iskola, tanulás) 

3. Housing (lakás, lakóhely) 

4. Meals (étkezés) 

5. Daily routine and weekend (napirend és a hétvége eltöltése) 

6. Sports and health (sport és egészség) 

7. Hobbies (hobbik) 

8. Weather and clothing (időjárás és öltözködés) 

9. Shopping (vásárlás) 

10. Travelling (utazás) 
 

A második részben szóbeli nyelvtani feladatot kell megoldani. Az értékelés szempontjai: 

kommunikációs készség, nyelvhelyesség, szókincs, kiejtés. 

 

5. Humán tagozaton a tantárgyi szóbeli vizsga egy öt-öt perces szóbeli feladatmegoldást jelent 

történelem valamint magyar nyelv és irodalom tantárgyakból. 

Történelem tantárgyból tankönyvi szöveghez kapnak kérdéseket a tanulók az alábbi témakörök 

valamelyikéből: 

1. Az 1. világháború 

2. Magyarország a 2. világháborúban 

3. A hidegháború 

4. A Rákosi-korszak Magyarországon 

5. Az 1956-os forradalom 

Magyar nyelv és irodalomból egy tankönyvi szöveghez vagy versrészlethez kapnak a tanulók 

irodalmi és nyelvtani kérdéseket (szófaj és mondattan) az alábbi témakörök valamelyikéből: 

1. A Nyugat című folyóirat 

2. Ady Endre 

3. Kosztolányi Dezső 

4. Babits Mihály 

5. Móricz Zsigmond 

Az értékelés szempontjai: történelmi ismeretek 20 pont, irodalmi ismeretek 15 pont, nyelvtani 

ismeretek 5 pont.  
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A felvételi sorrendet a szóbeli és írásbeli felvételi vizsgák eredménye és az általános iskolai 

tanulmányi eredmény alapján alakítjuk ki. 

 

Hozott pontok Szerzett pontok, 

írásbeli 

Tagozat Szerzett 

pontok, 

szóbeli 

Összes 

pontszám 

az általános iskola 

7. év végén és 8. 

félévkor szerzett 

érdemjegyeket 

vesszük figyelembe 

az alábbi 

tantárgyakból: 

o magyar 

irodalom 

o magyar nyelv 

o történelem 

o matematika 

o idegen nyelv 

 

max: 50 pont 

 

központi írásbeli 

felvételi vizsga: 

o magyar nyelv 

o matematika 

 

max: 100 pont 

angol – 
matematika 
tagozat 

angol nyelv 
max: 40 pont 

és 
általános 

szóbeli felvételi 
max: 10 pont 

200 pont 

idegen nyelvi 
tagozat 

biológia tagozat 

biológia 
max: 40 pont 

és 
általános 

szóbeli felvételi 
max: 10 pont 

 

200 pont 

reáltagozat 

matematika 
max: 40 pont 

és  
általános 

szóbeli felvételi 
max: 10 pont 

200 pont 

humán tagozat 

történelem és 
magyar 

max: 40 pont 
és 

általános 
szóbeli felvételi 
max: 10 pont 

200 pont 

általános 
képzés 

általános 
szóbeli felvételi 
max: 10 pont 

160 pont 

 

 

A középiskolai felvételi rangsor készítésekor az alábbi szempontokat vesszük figyelembe az azonos 

teljesítményű tanulók rangsorolásánál: 

1. halmozottan hátrányos helyzet 

2. egri lakhely 

3. a lakhely Eger vonzáskörzetében van 

4. testvér már az iskola tanulója 

5. szerzett pontok összesen (matematika, magyar nyelv) 

6. hozott pontok összesen 
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HATÁRIDŐK, IDŐPONTOK 

 

A jelentkezési lapok leadásának helye, valamint a központi írásbeli felvételi vizsgák 

és a szóbeli vizsgák helye: 

3300 Egri Dobó István Gimnázium Eger, Széchenyi u. 19. 

 
1.  2022. december 2. Jelentkezési határidő a központi írásbeli felvételi vizsgára.1 

2.  2023. január 21. 

10.00 óra 

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 8. osztályos 

tanulóknak. 

3.  2023. január 27. 

8.00-16.00 

A kijavított felvételi dolgozatok megtekintésének időpontja. 

4.  2023. január 31. 

14.00 óra 

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák azoknak a 8. osztályos 

tanulóknak, akik az előző írásbeli napon alapos ok miatt nem 

tudtak részt venni. 

5.  2023. február 10. A központi írásbeli felvételi vizsgák eredményéről a Hivatal által 

meghatározott módon értesítjük a tanulókat. 

6.  2023. február 22. A felvételi jelentkezési lapok beadásának határideje.2 

7.  2023. március 2-3. 

12-16.00 óra 

A szóbeli vizsgák az általános felvételi eljárás keretében a 8. 

osztályos tanulók számára 

8.  2023. március 7. 

és március 13.  

14.00 óra 

A szóbeli vizsgák pótnapjai a 8. osztályos tanulók számára 

 

9.  2023. március 17.-

ig 

Az iskola nyilvánosságra hozza a jelentkezők ideiglenes felvételi 

jegyzékét a honlapján. 

 

1 A sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő 

tanuló esetében – amennyiben a vizsgaszervezést érintő, speciális igénye van – szükséges, hogy 

csatolják a jelentkezési laphoz a szakértői vagy rehabilitációs bizottság szakvéleményét, valamint a 

speciális körülmények, illetve eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérelmet. A kérelmet az 

intézmény vezetője bírálja el, döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt 

eljuttat a tanulóhoz. 

 
2A jelentkezési lapon fel kell tüntetni a tagozat megnevezését és kódját, valamint az általános 

iskolában tanult idegen nyelvet. A rangsorolásnál érdemesebb előbb a tagozatokat 

megjelölni. 

Kérjük továbbá, hogy a jelentkezési lapon tüntessék fel pontosan a vezetékes és/vagy mobiltelefonos 

elérhetőséget, valamint e-mail címet is. 

 

Szakmai alapdokumentumunk alapján sajátos nevelési igényű tanulók közül csak a többi tanulóval 

együtt nevelhető, oktatható egyéb pszichés zavarral küzdő SNI tanulót veszünk fel. A sajátos nevelési 

igényű tanuló köteles csatolni a jelentkezési lapjához a pedagógiai szakszolgálat által kiadott 

szakvéleményt. 

Keressék honlapunkon a nyílt napok, a felvételi előkészítők és a beiskolázási 

tájékoztatók időpontjait, valamint az iskolánkat bemutató filmjeinket!  
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INFORMÁCIÓK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 

HATODIK OSZTÁLYOS TANULÓI RÉSZÉRE 

 

HAT ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS 

 

Az iskola kódja:  031599 

Kód  évf. száma tanterv        létszám: 

1021   6 évf.,   a kerettantervre épülő helyi tanterv    30 fő 

 

Elsősorban olyan hatodik osztályos, jó tanulmányi eredményű tanulók jelentkezését várjuk, akik az 

érettségi után felsőoktatási intézményben tervezik továbbtanulásukat. 

A sikeres tanulmányi előmenetel és a gimnáziumi tanulmányok megalapozása érdekében hetedik és 

nyolcadik évfolyamon csoportbontást alkalmazunk magyar nyelv és irodalom, matematika, angol 

nyelv, digitális kultúra, valamint történelem tantárgyakból. A képzés további négy éve alatt 

mindvégig csoportbontásban oktatjuk a matematika, a digitális kultúra és az idegen nyelv 

tantárgyakat. 

A nyelvoktatást kiemelt területként kezeljük, ezért első és második idegen nyelvből is emelt 

óraszámot biztosítunk e tantárgyak oktatására. Első idegen nyelvként az angol nyelvet tanulják 

kisgimnazistáink, heti 4 majd 5 órában. Második idegen nyelvként a német és olasz nyelvet 

választhatják diákjaink, melyeket heti 3 majd 4 órában tanulhatják. a 9. évfolyamtól. Különleges 

ajánlatunk a kínai nyelv tanulása, melyet második nyelvként heti 5 órában oktatják kínai anyanyelvi 

tanáraink. 

Mindezeken túl megfelelő számú jelentkező esetén lehetőséget biztosítunk diákjainknak, hogy 

szakköri keretekben lengyel vagy latin nyelvet is tanulhassanak. 

Az utolsó két évfolyamon szabadon választható (fakultációs) tantárgyakat biztosítunk minden 

tanuló számára a gimnáziumban oktatott tantárgyakból. 

 

A felvételit a 2023/2024-es tanévre az általános felvételi eljárás keretében szervezzük 

meg. 

A felvétel követelményei, a jelentkezők rangsorolása:  

 

A jelentkezőknek központilag szervezett egységes írásbeli magyar nyelvi és matematika felvételi 

vizsgát kell tenniük. 

 

A felvételi sorrendet az általános iskolai tanulmányi eredmény és az írásbeli felvételi vizsga 

eredménye alapján alakítjuk ki. Szóbeli vizsga nincs. Szóbeli ismerkedő beszélgetésre várjuk majd 

leendő tanulóinkat. 

Hozott pontok:  

Hozott pontok számításakor az általános iskolában 5. év végén és 6. félévkor szerzett 

érdemjegyeket kétszeres szorzóval vesszük figyelembe az alábbi tantárgyakból: 

⬧ Magyar irodalom 

⬧ Magyar nyelv 

⬧ Történelem 

⬧ Matematika 

⬧ Idegen nyelv 

Így maximum 100 pont szerezhető az általános iskolai eredmények alapján. 
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Szerzett pontok:  

⬧ Az egységes írásbeli felvételi vizsgán maximum 100 pont szerezhető. 

Maximális felvételi pontszám: 200 pont. 
 

A középiskolai felvételi rangsor készítésekor az alábbi szempontokat vesszük figyelembe az azonos 

teljesítményű tanulók rangsorolásánál, sorrendben: 

1. halmozottan hátrányos helyzet 

2. egri lakhely 

3. a lakhely Eger vonzáskörzetében van  

4. testvér már az iskola tanulója 

5. szerzett pontok összesen (matematika, magyar nyelv) 

6. hozott pontok összesen 
 

1.  2022. december 2. Jelentkezési határidő a központi írásbeli felvételi vizsgára.1  

2.  2023. január 21. 

10.00 óra 

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6. osztályos 

tanulóknak. 

3.  2023. január 27, 

8.00-16.00 

A kijavított felvételi dolgozatok megtekintésének időpontja. 

4.  2023. január 31. 

14.00 óra 

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák azoknak a 6. osztályos 

tanulóknak, akik az előző írásbeli napon alapos ok miatt nem 

tudtak részt venni. 

5.  2023. február 10. A központi írásbeli felvételi vizsgák eredményéről a Hivatal által 

meghatározott módon értesítjük a tanulókat. 

6.  2023. február 22. A felvételi jelentkezési lapok beadásának határideje.2 

A 6. osztályos tanulók egyénileg jelentkeznek a KIFIR 

elektronikus rendszerében! 

7.  2023. március 7-8. 

13.00 -16.00 

Felvételi elbeszélgetés a 6. osztályos tanulók számára 

8.  2023. március 13. 

14.00 

Felvételi pótnap 

9.  2023. március 17.-ig Az iskola nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét 

a honlapon. 
 

Figyelem! Két hivatalos iratot kell eljuttatnia a szülőknek hozzánk. Először a 

jelentkezést a központi írásbeli vizsgákra, majd a jelentkezést a középfokú 

intézménybe! Az Oktatási Hivatal honlapján érhetők el a jelentkezési felületek. 

 
1 A sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló esetében – amennyiben a 

vizsgaszervezést érintő, speciális igénye van – szükséges, hogy csatolják a jelentkezési laphoz a szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakértői véleményét, valamint a speciális körülmények, illetve eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérelmet. A kérelmet az intézmény 

vezetője bírálja el, döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz. 

2A jelentkezési lapon fel kell tüntetni a 1021-es kódot, valamint az általános iskolában tanult idegen nyelvet. 

Kérjük továbbá, hogy a jelentkezési lapon tüntessék fel pontosan a vezetékes és/vagy mobiltelefonos 

elérhetőséget, valamint e-mail címet is. 

Keressék honlapunkon a beiskolázási tájékoztató és a foglalkoztató délután időpontját 

és az iskolánkat bemutató filmjeinket! 


