Gymnázium J. A. Komenského – Comenius Gimnázium, Štúrova 16, Želiezovce
Felvételi követelmények a 2021/2022-es tanévre

Tanulmányi szakok: A 2021/2022-es tanévben a négyéves képzés általános szakirányán:
- 1 osztályt indítunk 12 + 3 létszámmal a magyar nyelvű tagozaton
- 1 osztályt indítunk 12 + 3 létszámmal a szlovák nyelvű tagozaton
Felvételi vizsgák időpontja: 2021. május 3.
2021. május 10.
A jelentkezők felvételi vizsgát tesznek:
- a magyar nyelvű tagozaton magyar nyelvből és irodalomból, szlovák nyelvből és szlovák irodalomból
és matematikából
- a szlovák nyelvű tagozaton szlovák nyelvből és irodalomból, matematikából,
ezen kívül pontszámokat kapnak az alapiskolai tanulmányi eredményekért (8. év végi eredmény és a
9. félévi eredmény), a versenyeken elért eredményekért.
Az egészségügyi szempontból hátrányos helyzetű diákok számára módosított felvételi vizsgák vannak.
A tanuló, ill. annak törvényes képviselője köteles a jelentkezési ívvel együtt eljuttatni a hátrányos
helyzetével kapcsolatos minden dokumentációt.
Az elérhető pontszámok:
Az írásbeli felvételi vizsgákon elérhető max. pontszámok:
A magyar tagozaton:
Magyar nyelv és irodalom: 10
Szlovák nyelv és szlovák irodalom: 10
Matematika: 10
A szlovák tagozaton:
Szlovák nyelvből és irodalomból: 15
Matematikából: 15
Tanulmányi eredmények
Átlag
1,00 – 1,5
1,51 – 2,0
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2,51 – 3,0
3,01 -

Pontszám
10
9
8
7
6

1

Versenyek:
Helyezés

For
Forduló
II.

III.

IV.

Járási

4

3

2

1

Kerületi

7

6

5

4

Országos

10

9

8

7

Pontszámok

I.

A sikeres felvételhez min. 10 pontot kell összesen elérni a felvételi tantárgyakból, és egyik
tantárgyból sem lehet 0 pontja.
A sikeres felvétel feltételei:
- eleget tett a felvételi követelményeknek
- elvégezte az alapiskola 9. osztályát
A felvétel feltétele, hogy a tanuló nem lehet más középiskola diákja.
Azonos pontszám esetén a sorrend meghatározásában dönt:
a) a megváltozott munkaképesség
b) jobb tanulmányi átlag az alapiskola 8. és 9. évfolyamának kötelező tantárgyaiból
c) a felvételin elért magasabb pontszám magyar nyelvből és irodalomból, szlovák nyelvből és
irodalomból
d) amennyiben a tanuló komoly okok miatt nem tud megjelenni a felvételi vizsgákon, a törvényes
képviselője köteles ezt a tényt a felvételi napján legkésőbb 8,00 óráig a középiskola igazgatójával
tudatni.
Az iskola igazgatónője a felvételről szóló határozatban meghatározza a beiratkozás helyét, idejét
és módját.
Együttműködésüket köszönjük!
Tel.: 036/7711229, e-mail: skola@comgim.sk, www.comgim.sk – itt betekintést nyernek az iskola
életébe.
A felvételi követelményeket a 2021/2022-es tanévre a pedagógiai tanács 2021.01.28-án
megtartott ülésén fogadtuk el.
Zselíz, 2021.01.28.

Cserba Katalin, s.k.
igazgatónő
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