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 Felvételi eljárás a 2022/2023-as tanévben 

A 2022/2023-as tanévben 2 osztályt nyitunk az első évfolyamban, összesen 34-es 

létszámmal. A felvételi eljárást a 245/2008. számú Törvény a köznevelésről és közoktatásról 

(közoktatási törvény) § 62 až § 71 a § 161m szabályozza.  

Részletek. 

A felvételi eljárás teljes verziója. 

 

Felvételi követelmények 

A négyéves gimnáziumi képzés első évfolyamába olyan diákok nyerhetnek felvételt, 

akik a közoktatási törvény § 16 3 b) bekezdése alapján rendelkeznek alsó középfokú 

végzettséggel, és teljesítik a felvételi követelményeket.  

 

Jelentkezési lapok 

• A jelentkezési lapot a kiskorú jelentkező törvényes képviselője 2022. március 20-ig 

adja le a választott középiskola igazgatójának. 

• A tanuló tanulmányi eredményeit a tanuló által látogatott általános iskola hitelesíti. 

Amennyiben erre nincs mód, a tanuló a jelentkezési lapjához csatolja az általános 

iskolai bizonyítványait vagy ezek másolatát. 

• Az egészségügyi szempontból hátrányos helyzetű tanuló a jelentkezési lapjához csatolja 

az egészségügyi alkalmassági jelentést, amelyet a háziorvos (általános orvos) állít ki. 

• A különleges igényekkel rendelkező jelentkező a jelentkezési lapjához csatolja 

a tanácsadó vagy a prevenciós központ által elvégzett diagnosztikai vizsgálat jelentését, 

amely nem lehet régebbi 2 évnél. 

• Amennyiben a jelentkező rendelkezik tantárgyi olimpián vagy más tanulmányi 

versenyen való sikeres részvételt igazoló dokumentummal, csatolhatja ezt a jelentkezési 

lapjához.  

 

 

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-245/znenie-20220101
https://www.maraigimi.sk/wp-content/uploads/2022/02/kriteria-2022-2023.pdf
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A tanulók a négyéves képzés 1. évfolyamába: 

• a felvételi követelmények, amelyeket az iskolaigazgató a pedagógus iskolatanáccsal 

való egyeztetést követően legkésőbb 2022. február 28-án hoz nyilvánosságra 

(közoktatási törvény § 65 és § 161m), 

• valamint a felvételi vizsga (közoktatási törvény § 66). 

sikeres teljesítése alapján nyernek felvételt. 

A felvételről szóló döntés a közoktatási törvény § 67 alapján történik.  

Az egészségügyi szempontból hátrányos helyzetű tanulók számára a felvételi vizsga 

az egészségi állapotukra való tekintettel zajlik, ehhez a törvényes képviselő által benyújtott 

írásbeli kérvény szükséges.  

A 2022/2023-as tanévre szóló középiskolai felvételi vizsgák 

− első időpontja 2022. május 2. vagy 2022. május 3., 

− második időpontja 2022. május 9. vagy 2022. május 10. 


