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A Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium 2016/2017-es tanévben indít 

 egy nyolcosztályos 

 két négyosztályos 

 egy angol nyelvi előkészítő 9. osztályt. 

FFeellvvéétteell  aa  nnééggyyoosszzttáállyyooss  ggiimmnnáázziiuummbbaa  ééss  

aa  nnyyeellvvii  eellőőkkéésszzííttőő  99..  oosszzttáállyybbaa  
Tagozatkódok: 

Négyosztályos képzés kódja: 1004 

A tanuló választ az idegen nyelv (angol vagy német), matematika és természettudomány 

közül egyet, amit magasabb óraszámban tanul. Második idegen nyelvként az intenzív angol 

csoport  franciát tanul, a többiek  német vagy angol nyelvet. 

Angol nyelvi előkészítő 9. évfolyam kódja: 1005 

1. Nyílt napok: 2016. november 22-23. kedd-szerda 8.00-tól 

2. Az írásbeli vizsgára jelentkezési lap az általános iskolában és a gimnáziumban is 

beszerezhető, amelyet 2016. december 9-ig kell eljuttatni iskolánkba. 

Részképességi zavarokban szenvedő diákok esetén a Nkt. 51.§ (5) bekezdés szerinti 

kedvezményeket akkor tudjuk figyelembe venni, ha az írásbeli jelentkezéshez a szülő csatolja a 

kérelmet és a szakértői vizsgálat másolatát. 

Mindkét képzésre felvételivel lehet bejutni, a jelentkező tanulóknak meg kell írniuk az 

egységes magyar nyelv és matematika központi írásbeli felvételi dolgozatot. 

3. Írásbeli felvételi ideje: 2017. január 21. szombat 1000. Azoknak a tanulóknak, akik nekik fel 

nem róható okokból nem tudnak a felvételin megjelenni, pótfelvételit tartunk. Az írásbeli 

pótfelvételi ideje: 2017. január 26. csütörtök 1400.  

A felvételi vizsgára kérjük, hogy a tanulók hozzák magukkal személyi igazolványukat 

vagy diákigazolványukat. Idegen nyelvből nem kell a tanulóknak felvételi vizsgát tenni. 

Felvételi pontok számítása: 

1. Hozott pontok 

A tanuló az általános iskola 7. év végén és a 8. osztályban félévkor kapott magyar nyelv, 

magyar irodalom, matematika, történelem és a tanult idegen nyelv jegyeinek összegét 1,5-del 

megszorozva vesszük figyelembe. Ez maximum 75 pont lehet. 

2. Szerzett pontok 

A központilag szervezett írásbeli felvételi vizsgán matematikából és anyanyelvből elért 

pontokat vesszük figyelembe. Ez maximum 50 + 50 = 100 pont 

A felvételin elérhető maximális pontszám: 175 pont 

 

 



Azonos pontszámot elért tanulók esetében a differenciálás szempontjai sorrendben a 

következők: 

 Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanuló (Kérjük a szükséges igazolást 

mellékelni a jelentkezési laphoz vagy iskolánkba személyesen eljuttatni.) 

 Beiskolázási körzet 

 A megírt matematika és anyanyelv felvételi eredmény sorszámának összege 

(a kevesebb kerül előre) 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 27.§ (2) bekezdés értelmében a felvételi pontokba nem 

számítható be tanulmányi verseny, sportverseny és egyéb tevékenység eredménye. 

4. A tanuló az írásbeli eredményéről 2017. február 1-jén (szerdán) a gimnáziumban kapja 

kézhez az Értékelő lapot. Ekkor tekinthető meg a javított feladatlap. 

5. A Felvételi jelentkezési lapot az általános iskola küldi meg a középfokú intézményeknek 

2017. február 15-ig. 

A Felvételi jelentkezési laphoz csatolni kell az Értékelő lap másolatát. (Négyosztályos képzés 

esetén a jelentkezési lapra nem kell ráírni, hogy melyik tantárgyat szeretné a tanuló magasabb 

óraszámban tanulni. Erről csak a felvett tanulóknak kell később nyilatkozniuk.) 

6. A felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala: 2017. március 10. 

7. Tanuló értesítése a felvételi eredményéről: 2017. április 26. 

8. Beiratkozás: 2017. június 23. 



FFeellvvéétteell  aa  nnyyoollccoosszzttáállyyooss  ggiimmnnáázziiuummbbaa  

Nyolcosztályos tagozat kódja: 1008 

1. Nyílt nap: 2016. november 21. hétfő 1400-tól 

A nyílt napra szeretettel várjuk az érdeklődő diákokat, szüleiket és tanítóikat. Itt részletes 

tájékoztatást adunk a képzésről, az eddigi tapasztalatokról, eredményekről, valamint lehetőség 

lesz bemutató tanítási órákat is megtekinteni. 

A tanuló mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgára hozza magával a diákigazolványát! 

2. Felvételi vizsga: A képzésre felvételivel lehet bekerülni. A felvételi vizsga írásbeli és szóbeli 

részből áll. 

Az írásbeli felvételin országosan egységes magyar nyelv és matematika feladatsort oldanak meg a 

tanulók. 

A szóbeli meghallgatást az iskola szervezi. Itt a felvételizők szövegértési és kommunikációs 

képességét, matematikai-logikai gondolkodását és kreativitását mérik fel a vizsgáztatók: 

anyanyelvből egy ismeretlen szöveg (rövid mese) néma és hangos olvasása, értelmezése és a 

nyelvi alapfogalmak ismerete, matematikából rövid gondolkodás után két feladat megoldása és 

szóbeli magyarázata. A szóbeli felvételin elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérünk, 

hanem azokat a készségeket és képességeket, amelyek szükségesek a gimnáziumban való 

eredményes tanuláshoz. A szóbeli felvételi vizsga követelménye mindkét tantárgyból az általános 

iskolai kerettanterv által meghatározott törzsanyagra épülnek. 

Felvételi pontok számítása: 

1. Hozott pontok: 

A tanuló az általános iskolában negyedik osztályban félévkor kapott jegyei összegének kétszeresét 

vesszük figyelembe a következő tantárgyakból: magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika, 

környezetismeret és a tanult idegen nyelv. Maximum 50 pont. 

2. Szerzett pontok: 

a) A központilag szervezett írásbeli felvételi vizsgán anyanyelvből és matematikából elért 

pontokat vesszük figyelembe. Maximum 100 pont. 

b) Szóbeli vizsgán kapott pontok. Maximum 50 pont. 

A felvételin elérhető maximális pontszám: 200 pont 

Ha azonos pontszámot értek el a tanulók, akkor a differenciálás szempontjai sorrendben a 

következők: 

 Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanuló (Kérjük a szükséges igazolást 

iskolánkba személyesen eljuttatni.) 

 Beiskolázási körzet 

 A megírt matematika és anyanyelv felvételi eredmény sorszámának összege 

(a kevesebb kerül előre) 
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 27.§ (2) bekezdés értelmében a felvételi pontokba nem 

számítható be nyelvvizsga, tanulmányi verseny, sportverseny és egyéb tevékenység eredménye. 

3. Írásbeli vizsgára jelentkezés: az általános iskolában és a gimnáziumban is beszerezhető 

Tanulói jelentkezési lapon történik, amelyet 2016. december 9-ig kell eljuttatni közvetlenül 

iskolánkba. 

Részképességi zavarokban szenvedő diákok esetén a Nkt. 51.§ (5) bekezdés szerinti 

kedvezményeket akkor tudjuk figyelembe venni, ha az írásbeli jelentkezéshez a szülő csatolja a 

kérelmet, ill. a szakértői vizsgálat másolatát. 



4. Az írásbeli felvételi ideje: 2017. január 21. szombat 1000. Azoknak a tanulóknak, akik nekik fel 

nem róható okokból nem tudnak a felvételin megjelenni, pótfelvételit tartunk. Az írásbeli 

pótfelvételi ideje: 2017. január 26. csütörtök 1400 . 

5. A tanuló az írásbeli eredményéről 2017. január 31-én (kedden) a gimnáziumban kapja kézhez 

az Értékelő lapot. Ekkor tekinthető meg a javított feladatlap is. 

6. A felvételhez szükséges Tanulói jelentkezési lapot közvetlenül a középiskolába kell 

eljuttatni, mellékelve az Értékelő lap másolatát, a Tanulói adatlapot postán a Felvételi 

Központba kell elküldeni 2017. február 15-ig. 

7. A szóbeli felvételi ideje: 2017. február 27- március 3. hétköznap délutánonként. A vizsga 

helyszíne a gimnázium 212-es tanterme. 

6. A felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala: 2017. március 10. 

7. A tanuló értesítése a felvételi eredményéről: 2017. április 26. 

8. Beiratkozás: 2017. június 23. 

 

További részletes információ és régebbi felvételi feladatsorok a www.oh.gov.hu honlapon, 

illetve iskolánk honlapján (www.cklg.hu.) található. Itt folyamatosan tájékoztatjuk Önöket a 

felvételivel kapcsolatban. 

http://www.oh.gov.hu/
http://www.cklg.hu/

