FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium

OM azonosító:036729
9700 Szombathely,
Aréna u. 10. Tel: 94/501-341
e-mail: info@kdg.szombathely.hu
www.kdg.sulinet.hu
Felvilágosítást ad: Merklin Ferenc intézményvezető és Módos Tibor intézményvezetőhelyettes
A középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2018/2019. tanévben a
13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet alapján
A középfokú felvételi eljárás rendjét a 2018/2019.tanév rendjéről szóló EMMI rendelet szabályozza.
Ssz.
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Határidők

2018. szeptember A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a
30.
középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.
2018. október 20.

2018. október 20.

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli
felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik
évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező
intézmények jegyzékét.
2018. december 7. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül
a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező - az Arany János
Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a
pályázatban megjelölt - intézménybe.
2018. december A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az
12.
időpontig jelentik a Hivatalnak - a Hivatal által meghatározott módon - a
hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a
feladatlapigényüket.
2019. január 19. Az általános felvételi eljárás kezdete.
2019. január 19.,
10.00

9.

2019. január 24.,
14.00

11.
12.

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs
rendszerében- a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk
rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.
A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a
honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

2018. november
15.

8.

10.

Feladat/esemény

2019. február 7.
2019. február 18.

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6. és 8. évfolyamos
gimnáziumokban.
Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany
János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett
intézményekben.
Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6. és 8. évfolyamos
gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany
János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára azoknak, akik
az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által
meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.
Jelentkezés a rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti
szakgimnáziumokba.

2019. március 18. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a
jelentkezők felvételi jegyzékét.

Ssz.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.

Határidők

Feladat/esemény

2019. március 28. A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a
hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.
2019. április 12.

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort - a Hivatal
által meghatározott módon - megküldi a Hivatalnak.

2019. április 23.

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói
adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak
(egyeztetett felvételi jegyzék).
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az
elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános
iskoláknak.
A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2019. április 30.
2019. május 7.
- augusztus 31.
2019. május 18.

A 2018. május 18-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető
iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

2019. június 1.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése
a fenntartónál.

2019. június 21-23. Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Köznevelési és a
Szakképzési Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott
időben.

A Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium által meghirdetett osztályok és kódjai
Kódszám 0001
A osztály: kerettantervre épülő 4 évfolyamos képzés, emelt óraszámú (5 óra) angol nyelv oktatásban,
és emelt óraszámú informatika oktatásban részesülnek a tanulók. Mindkét képzés csoportbontásban
történik. Második idegen nyelvként heti 3 órában választható a német, olasz, orosz nyelv. Felvehető
létszám: 32 fő

Kódszám 0002
B osztály: kerettantervre épülő 4 évfolyamos képzés, emelt óraszámban, csoportbontásban tanulják a
német nyelvet (heti 5 óra), és a kerettantervi óraszámhoz képest további 2 órában választhatják a
történelem vagy természettudományi tantárgyak egyikét megfelelő létszámú jelentkezés esetén.
Második idegen nyelvként heti 3 órában választható az angol, olasz, orosz nyelv. Felvehető létszám: 32

fő
Kódszám 0003
C osztály: kerettantervre épülő 4 évfolyamos képzés, emelt óraszámban, csoportbontásban tanulják az
angol nyelvet (heti 5 óra). Második idegen nyelvként heti 3 órában választható a német, olasz, orosz
nyelv. Második idegen nyelvként való választás esetén a német nyelv emelt óraszámban (heti 5 óra) is
tanulható megfelelő létszámú jelentkezés esetén. Felvehető létszám: 32 fő

Kódszám 0004
Kny osztály: 5 évfolyammal indul a magyar-angol két tanítási nyelvű képzés, melynek során az első

évben intenzív angol nyelvtanulás zajlik, a következő 4 évben pedig a történelem, a célnyelvi
civilizáció, a földrajz és az informatika tantárgyakat angol nyelven, csoportbontásban tanulják a tanulók.
Felvehető létszám: 32 fő

Gimnáziumi osztályok
Osztály megnevezése
A (angol-informatika)

Választható (második)
idegen nyelv
Német, olasz, orosz

egyéb információ
Az angol nyelv és az
informatika oktatása emelt
óraszámban

felvehető
létszám
32

B (német)

Angol, olasz, orosz

C (angol)

Német, olasz, orosz

Kny (magyar - angol
két tanítási nyelvű
képzés)

Német

A német nyelv oktatása emelt
óraszámban. Választható
képzés történelem vagy
természettudomány (2 óra)
Az angol nyelv oktatása emelt
óraszámban. Választható
képzés német nyelv (+2 óra)
Az első év az angol nyelv
tanulása. Később a történelem,
célnyelvi civilizáció, földrajz,
informatika tantárgyak oktatása
angol nyelven,
csoportbontásban történik. A
képzésre központi írásbeli
felvételivel lehet jelentkezni!

32

32

32

Tanulmányi területek
4 éves gimnáziumi képzés
Kód: 0001, 0002, 0003
A jelentkezések elbírálási módja
A Kanizsai Dorottya Gimnázium nem szervez központi felvételit az előzőekben felsorolt
kódszámú osztályokba jelentkezők számára.
A tanulók felvételének alapját kizárólag az általános iskola 6-7. tanév év végi, valamint a 8.
év félévi jegyeinek átlaga jelenti. A megszerzett érdemjegyek közül a magyar nyelv és
irodalom, történelem, idegen nyelv(ek), matematika, földrajz, biológia, kémia, fizika jegyeket
vesszük figyelembe. Ennek megfelelően a tanulók általános iskolai eredményei határozzák meg
a felvételi sorrendet. Azonos pontszám esetén az adott osztályban kiemelten kezelt tantárgy
érdemjegye határozza meg a sorrendet. Ennek egyenlősége esetén a sorrendben következő
tantárgyak eredményei döntenek: matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, biológia,
földrajz, kémia, fizika.
A tanulmányi versenyeken elért eredményeket nem vesszük figyelembe a rangsor
kialakításában!

1+4 éves két tanítási nyelvű (magyar-angol)
gimnáziumi képzés
Kód: 0004
Célunk és feladatunk, hogy olyan fiatalokat neveljünk, akik a valódi kétnyelvűséget
megközelítő nyelvi készségekkel rendelkeznek, akik a célnyelvű kultúrában is jártassak.
Legyenek képesek az idegen nyelven történő gondolkodásra, az idegen nyelv használatára az
információszerzésben, közlésben és alkalmazásban. Legyenek alkalmasak és képesek arra,
hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár angol nyelven folytassák, illetve szakmájukat majd
mindkét nyelven gyakorolják.
1+4 évfolyammal indul az angol két tannyelvű képzés, melynek során az első évben intenzív
angol nyelvtanulás zajlik, a következő 4 évben pedig a történelem, a célnyelvi civilizáció, a
földrajz és az informatika tantárgyakat angol nyelven, csoportbontásban tanulják a tanulók.
Erre a képzésre jelentkező tanulóknak a Kanizsai Dorottya Gimnázium írásbeli felvételi vizsgát
szervez: központi írásbeli magyar nyelvből és matematikából, általános tanterv alapján.
A felvételi vizsga anyaga az általános iskolákban tanultakra épül.
Az
előző
tanévek
felvételi
feladatlapjai
és
megoldásai
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozponti_feladatsorok
honlapon megtekinthetők.

a

A tagozatra jelentkezhetnek azok a tanulók is, akik általános iskolában nem tanulták az angol
nyelvet.

A felvételi vizsgára a "TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP" benyújtásával lehet jelentkezni.
Ezt a jelentkezési lapot a tanuló letöltheti a Kanizsai Dorottya Gimnázium
(www.kdg.sulinet.hu), illetve az Oktatási Hivatal honlapjáról (www.oktats.hu), valamint
kérhető az iskola titkárságán és portáján.
A sajátos nevelési igényű tanulók felvételi vizsgáján a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC törvény 51.§-nak megfelelően járunk el. Érvényes szakértői vélemény és javaslat alapján
az igazgató egyénileg határozza meg, hogy milyen könnyítéseket (pl. hosszabb felkészülési
időt, vagy segédeszköz alkalmazását, stb.) engedélyez az SNI-s tanuló számára. A sajátos
nevelési igény elbírálásához kérjük, hogy a jelentkezési laphoz csatolják a szülői írásbeli
kérelmet és a szakértői vélemény másolatát.

A központi írásbeli vizsgára a jelentkezési lapok benyújtásának határideje
2018. december 07.
A felvételi vizsga
ideje:
helye:

2019. január 19., szombat 10 óra
Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium
Szombathely, Aréna u. 10.

A pótló írásbeli vizsga
ideje:
helye:

2019. január 24., 14 óra
Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium
Szombathely, Aréna u. 10.

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak
részt venni (például: orvos által igazolt betegség, váratlan közlekedési nehézség).
A felvételi vizsga időpontjáról külön értesítést nem küldünk.
A kijavított dolgozatokat a tanuló és/vagy szülője iskolánkban tekintheti meg.
A megtekintés időpontja: 2019. január 30. 08-16 óra
Ezen a napon vehető át a vizsga eredményéről az iskola által kiállított "ÉRTÉKELŐ LAP".
Az át nem vett értékelő lapokat az iskola 2019. február 7-ig postára adja a tanulóknak.

A felvételi pontok számításáról
A tanulmányi területre történő felvételről az általános iskolai eredmények és a központilag
kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett magyar nyelvi és
matematika írásbeli vizsga eredménye alapján döntünk.
A felvételi pontszámot a következők adják:

 Az általános iskolából hozott pontszámot a 6., 7. osztály év végi és a 8. osztályos
félévi magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv(ek), fizika,
kémia, biológia és földrajz osztályzatok átlagából számítjuk
 A szerzett pontszámot a felvételi dolgozatok eredménye adja.
Az elérhető maximális felvételi pontszám 100 pont; ennek 50%-át az általános iskolából
hozott, 50%-át a szerzett pontszám adja.
A tanulmányi versenyeken elért eredményeket nem vesszük figyelembe a rangsor
kialakításában!
Azonos pontszám esetén az adott osztályban kiemelten kezelt tantárgy (angol nyelv)
érdemjegye határozza meg a sorrendet. Ennek egyenlősége esetén a sorrendben következő
tantárgyak eredményei döntenek: matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, biológia,
földrajz, kémia, fizika.

A felvételi eljárás lezárása
A felvételi eljárás befejezését követően iskolánk igazgatója tagozatonként elkészíti az
ideiglenes felvételi jegyzéket, és azt nyilvánosságra hozza.
Iskolánkban az iskola portája melletti hirdetőtáblán függesztjük ki, illetve a honlapunkon
hozzuk nyilvánosságra az ideiglenes a rangsorokat. A megjelentetett jegyzéken a tanuló
oktatási azonosító számát és a felvételi rangsorban elfoglalt helyét tüntetjük fel. Tájékozódni
tehát csak a tanuló oktatási azonosító számának ismeretében lehet!
Iskolánkban 2019. március 12-éig függesztjük ki az iskola portája melletti hirdetőtáblán a
rangsorokat.
Beiratkozás 2019. június 20-án 8-15 órakor. A beiratkozáskor idegen nyelvekből
szintfelmérésre kerül sor, amely alapjául szolgál a közel azonos szintű nyelvi csoportok
kialakítására.
Vidéki tanulóknak kollégiumi elhelyezés lehetőségét biztosítunk a város középiskolai kollégiumaiban.

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy amennyiben iskolánkba sajátos nevelési igénylő tanuló
jelentkezik, akkor a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 51.§-nak alapján
járunk el az esélyegyenlőség biztosításának jegyében. A törvényben foglalt lehetőség
biztosításának feltétele, hogy a tanuló jelentkezésekor a szülő írásban kérje ezt
gimnáziumunktól. A kérelemhez csatolni kell a jogosultságot alátámasztó szakértői vélemény
másolatát. A Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium a következő sajátos nevelési igényű
tanulók fogadását tudja vállalni a meghirdetett tanulmányi területekre:
 mozgásszervi fogyatékos
 látási fogyatékos (gyengén látó)
 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő.

