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A magyar tannyelvű Gymnázium Juraja Szondyho s vyučovacím jazykom maďarským 

– Szondy György Gimnázium, Mládežnícka 22, Šahy – Ipolyság igazgatósága a Szlovák 

Köztársaság Nemzeti Tanácsa által kiadott törvénykönyvnek az 596/2003-as sz., oktatásügyi 

államigazgatásról és az iskolai önkormányzatokról, valamint egyes törvények módosításáról 

és kiegészítéséről, a 245/2008-as sz., a köznevelésről és közoktatásról, valamint egyes 

törvények módosításáról és kiegészítéséről (közoktatási törvény), a 18/2018-as sz., személyes 

adatok védelméről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 

221/2019-es sz. törvénye értelmében a 2021/2022-es tanévben a gimnázium első évfolyamába 

jelentkezők számára az alábbi felvételi kritériumokat határozta meg. 

A fenntartó által meghatározott tervezet a gimnázium négyéves tanulmányi szakára 

egy 17 fős osztály megnyitását engedélyezi.  

 

A felvételi eljárás a gimnázium első évfolyamába két időpontban zajlik: 

1. időpont: 2021. május 3. (hétfő) 

2. időpont: 2021. május 10. (hétfő) 

 

A felvételi vizsga a  Gymnázium Juraja Szondyho s vyučovacím jazykom maďarským – 

Szondy György Gimnázium, Mládežnícka 22, Šahy – Ipolyság épületének 2. emeletén írásban 

zajlik. A tanuló felvételi vizsgát tesz a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási 

és Sportminisztériuma által meghatározott, ún. profiltantárgyakból: magyar nyelv és 

irodalom, szlovák nyelv és irodalom, matematika.  

A felvételi vizsga hossza tantárgyanként 30 perc.  

 

Az írásbeli felvételi vizsgák tartalmát az általános iskolák számára előírt állami 

oktatási programban (ISCED2) megfogalmazott oktatási standardok képezik. A diák író- és 



rajzeszközt, valamint számológépet hoz magával. A matematikai táblázatok használata nem 

engedélyezett.   

Az egészségileg hátrányos helyzetű tanulók felvételi vizsgájának formája az egészségi 

hátrány jellegének figyelmebevételével változik/változhat. 

A jelentkezési lapját beküldő tanulók törvényes képviselőjének az iskola vezetősége  

legkésőbb öt nappal a felvételi vizsga időpontja előtt meghívót küld.  

 

Az eredményes felvételi kritériumai:  

A tanulók eredményességét az alábbi feltételek határozzák meg:  

1. Tekintettel arra, hogy ebben a tanévben a felvételi vizsgák időpontja után kerül sor 

a kilencedikesek országos tesztelésére (Tesztelés 9), a jelentkező felvételi vizsga nélkül 

nem nyerhet felvételt, és a Tesztelés 9 eredménye sem vehető figyelembe.  

2. A jelentkezők eredményességének sorrendjét a tanulók által szerzett egyéni 

összpontszám határozza meg. A tanuló egyéni összpontszáma az alábbiak szerint 

alakul. 

a) A jelentkező pontszámokat kap a felvételi vizsgán elért eredményei alapján. A 

tanuló tantárgyanként (magyar nyelv, szlovák nyelv, matematika) 0-20 pontot érhet 

el, tehát összesen 0-60 pontot szerezhet. A sikeres felvételi vizsga alapfeltétele 

a minden tantárgy írásbeli dolgozatában elért min. 5 pont.  

b) A jelentkező pontszámokat kap az általános iskola 8. évfolyamának év végi, 

valamint 9. évfolyamának félévi bizonyítványában szereplő érdemjegyei alapján. Ez 

alól kivételt képeznek a nevelési tantárgyak. A tanuló az előbb említett évfolyamok 

tanulmányi átlagáért évfolyamonként legfeljebb 20 pontot, tehát összesen 40 pontot 

szerezhet a következő elosztás alapján:  

 

Tanulmányi átlag Elérhető pontszám Tanulmányi átlag Elérhető pontszám 

1,00 - 1,09 20 1,50 - 1,59 10 

1,10 - 1,19 18 1,60 - 1,69 8 

1,20 - 1,29 16 1,70 - 1,79 6 

1,30 - 1,39 14 1,80 - 1,89 4 

1,40 - 1,49 12 1,90 - 1,99 2 

  2,00 1 

 



Amennyiben a tanuló az általános iskola fentebb említett évfolyamaiban szóbeli értékelést 

kapott, a szóbeli értékelésben megfogalmazottak a következő pontrend alapján értékelendők:  

 

 kiválóan megfelelt – 20 pont 

 nagyon jól megfelelt – 15 pont 

 jól megfelelt – 10 pont 

 megfelelt – 5 pont 

 elégségesen felelt meg – 1 pont 

 

c) A jelentkező pontszámokat kap az általános iskola 8. és 9. évfolyamában elért 

tantárgyi olimpiák, valamint egyéb tanulmányi versenyek járási, megyei és országos 

fordulóján elért eredményeiért. Ezek tehát a következők: 

 

 tantárgyi olimpiák 

 Poznaj slovenskú reč szlovák nyelvi verseny 

 Szép magyar beszéd  

 Tompa Mihály Országos Verseny 

 Kenguru és Pitagoriász matematikaversenyek 

 

 

Helyezés 

Elérhető pontszám 

Járási forduló 

Elérhető pontszám 

Megyei forduló 

Elérhető pontszám 

Országos forduló 

1. helyezés 4 7 10 

2. helyezés 3 6 9 

3. helyezés 2 5 8 

Sikeres megoldó 1 4 7 

 

A tanuló az egyes tantárgyi olimpiákon, valamint egyéb tanulmányi versenyeken elért 

eredményeiért legfeljebb 25 pontot érhet el.  

 

A tanuló felvételéről az iskola igazgatója a felvételi bizottság javaslata alapján dönt.  

 

Összegzés. A tanuló egyéni összpontszáma a következőkből épül fel:  

 az általános iskola tanulmányi átlaga – legfeljebb 40 pont 

 a felvételi vizsga eredménye – legfeljebb 60 pont 



 a tantárgyi olimpiákon és egyéb versenyeken elért eredmények – legfeljebb 25 pont 

 elérhető egyéni összpontszám: 100 pont (60+40) + a versenyekért járó 

többletpontok (legfeljebb 25 pont) 

 

Pontegyenlőség esetén a jelentkezők sorrendjének meghatározásában a felvétel 

szempontjából előnyt élvez  

1. a megváltozott munkaképességű tanuló. A megváltozott munkaképességről szóló 

igazolást a tanuló a jelentkezési ívvel együtt adja le.  

2. a matematikából magasabb pontszámot elért tanuló. 

 

Amennyiben a jelentkező komoly egészségügyi okok miatt nem tud részt venni a felvételi 

vizsgán, pótló vizsgát tesz. A távolmaradás okát a jelentkező vagy annak törvényes 

képviselője legkésőbb a felvételi eljárás napján jelenti az iskola igazgatójának. Ebben az 

esetben a felvett tanulók száma csökken az igazoltan távolmaradók számával.  

 

A felvételi eljárás eredményeit legkésőbb a felvételi vizsga 2. időpontja után 3 

nappal tesszük közzé az iskola weboldalán (www.szondygimi.sk).  

Intézményünkbe azon tanulók nyernek felvételt, akik sikeres felvételi vizsgát tesznek, 

sikeresen befejezik az általános iskola 9. évfolyamát, beiratkoznak gimnáziumunk 1. 

évfolyamába és nem iratkoznak be más középsikolába. 

Az iskola igazgatója legkésőbb 2021. május 20-ig juttatja el a felvételi eljárás 

eredményéről szóló határozatot a jelentkezőnek az iskolai EDUPAGE  információs rendszer, 

szkennelt nyomtatvány vagy e-mail formájában postai vagy elektronikus úton.  

  A tanuló törvényes képviselője 2021. május 25-ig juttatja el az iskolának az 1. sz. 

mellékletben található kötelező érvényű igazolást az intézménybe való beiratkozásról 

szkennelt nyomtatvány vagy e-mail formájában postai vagy elektronikus úton.  

 . Amennyiben az iskola meghirdeti a felvételi eljárásnak a szabad helyek betöltésére 

irányuló második fordulóját, úgy az 2021. június 22-én valósul meg.  Ebben az esetben is 

a fentebb említett felvételi kritériumok a mérvadóak.  

 

Kelt Ipolyságon, 2021.2.25-én 

 

 Mgr. Petrezsél Zsuzsanna, s.k. 

az iskola igazgatója 

http://www.szondygimi.sk/


 

( Meno, Priezvisko, ulica č. PSČ, obec) 

 

 

 

      Gymnázium J. Szondyho s VJM 

      Szondy Gy. Gimnázium 

Mládežnícka 22 

936 01  Šahy 

 

V .................................., dňa.................... 

 

 

Vec: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium. 

 

Môj syn/dcéra .................................................... dátum narodenia...............................................  

bol prijatý/á na vašu strednú školu. 

 

Vyberiete jednu z nasledujúcich možností: 

 Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem nástup na štúdium. 

 Môj syn/dcéra nastupuje na inú strednú školu, preto nenastúpi na štúdium vo vašej 

strednej škole. 

 

 

S pozdravom 

 

       Podpis uchádzača/zákonného zástupcu 

 

 nehodiace sa preškrtnite 


