SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM

Felvételi tájékoztató
2022/2023. tanév
„SZIG – Az élet iránytűje”

1. Röviden az intézményünkről
Intézményünkben a gimnáziumi tanulmányait idén 21 osztályban 616 tanuló kezdte meg.
Nevelő-oktató munkájukról 51 pedagógus gondoskodik.
A kötelező tanítási órák többségét osztálykeretben tartjuk, de osztálybontás van idegen
nyelvekből, matematikából és informatikából. A 11. és 12. évfolyamon ugyancsak csoportos
formában szervezzük meg az emelt szintű érettségire való felkészítést.
Képzéseink közül a hat évfolyamos A jelűben és a négy évfolyamos C jelűben a
természettudományi, a hat évfolyamos B jelűben a nyelvi, a négy évfolyamos D jelűben a
nyelvi – informatikai jelleg a hangsúlyos.
Diákjainknak lehetősége van a Nemzetközi Csereprogram Alapítvány (AFS) és a külföldi
testvériskolák segítségével megismerni más népek kultúráját, megtanulni az együttműködés
szabályait, és elsajátítani a magasabb szintű idegen nyelvtudást.
A színvonalas oktatásnak a szaktantermek (fizika, kémia, biológia, rajz és vizuális kultúra,
digitális pedagógia), a számítástechnika termek, és a korszerű IKT - eszközök (tanulói laptopok,
interaktív táblák, interaktív panelek) nyújtanak biztos szakmai hátteret.
A művelődést és az önképzést szolgálja a majd 40 000 kötetes könyvtárunk és annak
olvasóterme.
Iskolánk jól felszerelt tornateremmel és kondicionálóteremmel rendelkezik, ezen felül a
kötelező testnevelési órákon kívül biztosítani tudjuk a napi testedzés és a sportolás lehetőségét
(diáksportkörök).
Az iskolaépület 2006/2007-es teljes felújítása és tetőterének beépítése, a 2019-es teljes külső
és részleges belső homlokzati renoválása korszerű nevelési, tanulási környezetet biztosít az itt
folyó szakmai munkához.

2. Pedagógiai hitvallásunk
Számunkra a legfontosabbak a diákok, a szülők és a partnerek, akik igénybe veszik oktatónevelő munkánkat. Ezt a munkát magas minőségi szinten végezzük. Felelősek vagyunk
diákjainkért és alkalmazottainkért. Minden diákunkat és munkatársunkat egyenként tiszteljük.
Tiszteljük méltóságukat, elismerjük erényeiket. Innovatív programokat fejlesztünk.
Felelősséggel tartozunk azokért a helyi közösségekért, amelyek körében élünk és
tevékenykedünk. Védjük a környezetet. Támogatjuk a jó ügyeket. Tévedéseinket elismerjük.

3. Iskolánk jövőképe
Iskolánk magas szintű nevelő-oktató tevékenységével kiszolgálja a város és a beiskolázási
körzet lakosainak igényét. Célratörő képzési formát ajánl a majdan a felsőoktatásban
továbbtanulni szándékozó tanulók számára. Iskolánkat a város sajátjának ismeri el, olyannak,
amely élesztője, ösztönzője a kulturális életnek, a település közéletének. Itt természetesnek
számít a környezet- és egészségtudatos magatartás. Diákjaink érett és autonóm személyiségként
jutnak el a kamaszkortól a felnőttkor kezdetéig.
Rendelkeznek azokkal a képességekkel és készségekkel, amelyek alkalmassá teszik őket arra,
hogy majd állandó, folyamatos önképzéssel tudjanak alkalmazkodni a kor gyorsan változó
követelményeihez. Jellemzi őket a kreativitás, a jó konfliktuskezelés és az értékközpontúság.
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4. Oktatási kínálatunk a 2022-2023. tanévre
OM azonosító: 030694

Telephely kód: 001

Hat évfolyamos képzés
Képzések megnevezése:
Tanulmányi
terület
egyedi kódja
0001

Évfolyamok Tanulmányi terület (Alkalmazott tanterv
száma
típusa, az oktatás fő jellemzői, stb.)

0002

6

0003

6

0004

6

6

kerettantervre épülő, emelt óraszámú
természettudományos fél osztály (első
idegen nyelv: angol nyelv)
kerettantervre épülő, emelt óraszámú
természettudományos fél osztály (első
idegen nyelv: német nyelv)
kerettantervre épülő, emelt óraszámú
angol nyelvi fél osztály
kerettantervre épülő, emelt óraszámú
német nyelvi fél osztály

Felvehető
Fő
14

14

14
14

Négy évfolyamos képzés
Képzések megnevezése:
Tanulmányi
terület
egyedi kódja
0005

Évfolyamok Tanulmányi terület (Alkalmazott tanterv
száma
típusa, az oktatás fő jellemzői, stb.)

0006

4

0007

4

4

kerettantervre épülő, emelt óraszámú
természettudományos osztály
kerettantervre épülő, emelt óraszámú
angol nyelvi és informatikai
innovatív fél osztály
kerettantervre épülő, emelt óraszámú
német nyelvi és informatikai
innovatív fél osztály

Felvehető
Fő
26
13

13

A „Beiskolázási tájékoztató” programok a 7. évfolyam részére 2021. november 26-án, a
9. évfolyam részére 2021. november 29-én, a „Nyitott órák” elnevezésű beiskolázási
rendezvény 2021. december elsején és másodikán kerül megrendezésre.
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A választható tanulmányi területek leírása a hat évfolyamos képzésen
7. A természettudományos fél osztály - első idegen nyelv: angol nyelv
KÓD: 0001
Ezt a képzést azoknak a diákoknak ajánljuk, akik a felsőoktatásban előreláthatólag az agrár,
orvos-és egészségtudomány, gazdaságtudomány, informatika, nemzetvédelmi és katonai,
műszaki vagy a természettudomány képzési területeken szeretnének továbbtanulni.
A képzés alatt végig emelt óraszámú matematika, a 8. évfolyamon biológia, a 9.
évfolyamon kémia, a 10. évfolyamon földrajz tantárgyból emelt óraszámú
természettudományos oktatás folyik.
A kor igényeinek megfelelően hat éven át tanulóink részt vesznek az első idegen nyelvként,
az angol nyelv tanulásában. Iskolánkban első idegen nyelvként csak azt a nyelvet választhatják
a tanulók, amelyiket az általános iskolában kötelező nyelvként tanórai keretek között is
tanulták. A kilencedik évfolyamtól kötelező a második idegen nyelv tanulása is, ami a tanuló
választása szerint német, francia és orosz nyelv is lehet.
A második idegen nyelvként tanult német nyelv a 9. évfolyamtól nívócsoportos tanítás
keretében történik. Csoportbontásban tanulják a tanulók a matematika és az informatika
tantárgyat.
A gimnáziumi tanulmányok utolsó két évében választhatnak tanulóink a továbbtanulási
igényeiknek megfelelően az emelt szintű érettségire felkészítő óráink közül.
Emelt szintű nyelvi csoport választása esetén felkészítünk az emelt szintű érettségire,
nyelvvizsgára. Német nyelvből igény szerint biztosítjuk mindenki számára az iskolánk
által szervezett ingyenes DSD nyelvvizsgára való felkészítést.
Felvehető létszám: 14 fő
7. A természettudományos fél osztály - első idegen nyelv: német nyelv
KÓD: 0002
Ezt a képzést azoknak a diákoknak ajánljuk, akik a felsőoktatásban előreláthatólag az agrár,
orvos-és egészségtudomány, gazdaságtudomány, informatika, nemzetvédelmi és katonai,
műszaki vagy a természettudomány képzési területeken szeretnének továbbtanulni.
A képzés alatt végig emelt óraszámú matematika, a 9. évfolyamon kémia, a 10.
évfolyamon földrajz tantárgyból emelt óraszámú természettudományos oktatás folyik.
A kor igényeinek megfelelően hat éven át tanulóink részt vesznek az első idegen nyelvként,
a német nyelv tanulásában. Iskolánkban első idegen nyelvként csak azt a nyelvet választhatják
a tanulók, amelyiket az általános iskolában kötelező nyelvként tanórai keretek között is
tanulták. A kilencedik évfolyamtól kötelező a második idegen nyelv tanulása is, ami a tanuló
választása szerint angol, francia és orosz nyelv is lehet.
A második idegen nyelvként tanult angol nyelv a 9. évfolyamtól nívócsoportos tanítás
keretében történik. Csoportbontásban tanulják a tanulók a matematika és az informatika
tantárgyat.
A gimnáziumi tanulmányok utolsó két évében választhatnak tanulóink a továbbtanulási
igényeiknek megfelelően az emelt szintű érettségire felkészítő óráink közül.
Emelt szintű nyelvi csoport választása esetén felkészítünk az emelt szintű érettségire,
nyelvvizsgára. Német nyelvből igény szerint biztosítjuk mindenki számára az iskolánk
által szervezett ingyenes DSD nyelvvizsgára való felkészítést.
Felvehető létszám: 14 fő
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7. B emelt óraszámú angol nyelvi fél osztály
KÓD: 0003
Ezt a képzést azoknak a diákoknak ajánljuk, akik a felsőoktatásban előreláthatólag
bölcsésztudomány, jogi és igazgatási, pedagógusképzés, művészetek, művészetközvetítés,
sporttudomány, társadalomtudomány képzési területeken szeretnének továbbtanulni.
A kor igényeinek megfelelően hat éven át tanulóink részt vesznek az angol nyelv emelt
óraszámú tanulásában. Ez azt jelenti, hogy a 7. évfolyamon heti 4 órában, a 8-10.
évfolyamon heti 5 órában, a 11-12. évfolyamon heti 4 órában biztosítjuk a magas szintű
angol nyelvoktatást. Az angol nyelvet csak azok a tanulók választhatják, akik az általános
iskolában kötelező nyelvként is ezt a nyelvet tanulták tanórai keretek között.
Angol nyelvből az emelt szintű érettségire való felkészítés is része ennek a képzésnek.
Német nyelvből igény szerint biztosítjuk mindenki számára az iskolánk által szervezett
ingyenes DSD nyelvvizsgára való felkészítést.
A kilencedik évfolyamtól kötelező a második idegen nyelv választása, ami német, francia
és orosz nyelv is lehet. A második idegen nyelvként tanult német nyelv a 9. évfolyamtól
nívócsoportos tanítás keretében történik.
A gimnáziumi tanulmányok utolsó két évében választhatnak tanulóink a továbbtanulási
igényeiknek megfelelően az emelt szintű érettségire felkészítő óráink közül.
Felvehető létszám: 14 fő

7. B emelt óraszámú német nyelvi fél osztály
KÓD: 0004
Ezt a képzést azoknak a diákoknak ajánljuk, akik a felsőoktatásban előreláthatólag
bölcsésztudomány, jogi és igazgatási, pedagógusképzés, művészetek, művészetközvetítés,
sporttudomány, társadalomtudomány képzési területeken szeretnének továbbtanulni.
A kor igényeinek megfelelően hat éven át tanulóink részt vesznek a német nyelv emelt
óraszámú tanulásában. Ez azt jelenti, hogy a 7. évfolyamon heti 4 órában, a 8-10.
évfolyamon heti 5 órában, a 11-12. évfolyamon heti 4 órában biztosítjuk a magas szintű
német nyelvoktatást. A német nyelvet csak azok a tanulók választhatják, akik az általános
iskolában kötelező nyelvként is ezt a nyelvet tanulták tanórai keretek között.
Német nyelvből az emelt szintű érettségire, és igény szerint az iskolánk által szervezett
ingyenes DSD nyelvvizsgára való felkészítés is része a képzésnek.
A kilencedik évfolyamtól kötelező a második idegen nyelv választása, ami angol, francia és
orosz nyelv is lehet. A második idegen nyelvként tanult angol nyelv a 9. évfolyamtól
nívócsoportos tanítás keretében történik.
A gimnáziumi tanulmányok utolsó két évében választhatnak tanulóink a továbbtanulási
igényeiknek megfelelően az emelt szintű érettségire felkészítő óráink közül.
Felvehető létszám: 14 fő
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A felvételiző teljesítményének értékelése, rangsorolásának módja
Iskolánk egyrészt a tanulmányi eredmények, másrészt a központilag kiadott egységes,
kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga és harmadrészt a
képességeket felmérő szóbeli vizsga eredményei alapján dönt a felvételi kérelemről.
Az általános iskola 5. osztályának félévi, 5. osztályának év végi és a 6. osztályának félévi
tanulmányi eredményeit, az összes jegyet kérjük feltüntetni a jelentkezési lapon.
Ezekből csak a következő tantárgyak osztályzatát vesszük figyelembe:
 irodalom
 magyar nyelv
 történelem (hon- és népismeret)
 matematika
 idegen nyelv
 informatika
 természetismeret.
Felvételi követelmény, hogy az általános iskola 5. osztályának félévi, 5. osztályának év végi
és 6. osztályának félévi bizonyítványában a fent felsorolt hétszer három, azaz 21 jegynek
az átlaga legalább 4,00 legyen. Ez alatti átlag esetén a szóbeli meghallgatásra már nem
hívjuk be a felvételizőt, felvételi kérelmét iskolánk elutasítja.
I.
Évenként kiszámítjuk a felsorolt tantárgyak átlagát (két tizedesjegyre kerekítve),
majd mindhárom így kapott átlagot megszorozzuk 10-zel és ezeket összeadjuk.
Így az általános iskolai tanulmányi eredmény alapján maximum 3 x 50, azaz 150
pontot szerezhet a felvételiző.
II.
A matematikából és anyanyelvből központilag, egységes követelmények szerint
szervezett írásbeli vizsga eredményét úgy számítjuk be, hogy ahány százalékot
teljesített a felvételiző, annyi pontot kap. Ez a két írásbeli alapján maximum 2 x
100, azaz 200 pont.
III.
A kommunikációs készségeket felmérő szóbeli meghallgatáson a felvételiző
maximum 50 pontot szerezhet.
A szóbeli vizsgán szerezhető 50 pont értékelési szempontjai:
I.
értelmi képesség: érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet,
gondolkodás; (10 pont)
II.
érzelmi képesség: alapvető érzelmi állapot, temperamentum, érzelmi reakciók
minősége; (5 pont)
akarati képesség: céltudatosság, határozottság, önállóság, döntés; (5 pont)
III.
szocializációs képesség: önismeret, normákhoz/ szabályokhoz/szokásokhoz
való viszony, társas kapcsolatok, tevékenységhez való viszony; (10 pont)
IV.
anyanyelvi képesség: beszédstílus, kifejezőkészség, kapcsolatteremtőkapcsolatfenntartó képesség, érzelmi intelligencia, empátia; (10 pont)
V.
érdeklődés: területei, terjedelme, tartóssága; (10 pont)
E három (tanulmányi eredmények, központi felvételi, szóbeli vizsga) pontszám összeadásával
alakul ki az összpontszám, ami maximum 400 pont.
Ez alapján állítjuk sorba a felvételizőket. Azonos pontszám esetén a szóbeli vizsga, majd az
írásbeli vizsgák eredményét vesszük figyelembe a végleges rangsor kialakításához.
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A választható tanulmányi területek leírása a négy évfolyamos képzésen
9. C - 4 évfolyamos kerettantervre épülő emelt óraszámú természettudományos osztály
KÓD: 0005
Ezt a képzést azoknak a diákoknak ajánljuk, akik a felsőoktatásban előreláthatólag az agrár,
orvos-és egészségtudomány, gazdaságtudomány, informatika, nemzetvédelmi és katonai,
műszaki vagy a természettudomány képzési területeken szeretnének továbbtanulni.
A 9-10. évfolyamon emelt óraszámú matematika, a 9. évfolyamon kémia, a 10.
évfolyamon földrajz tantárgyból emelt óraszámú természettudományos oktatás folyik.
A kor igényeinek megfelelően négy éven át tanulóink két idegen nyelvet tanulnak. Az első
idegen nyelv angol vagy német nyelv, a második idegen nyelv a tanuló választása szerint angol,
német, francia és orosz nyelv is lehet. A második idegen nyelvként tanult angol és német
nyelv 9. évfolyamtól nívócsoportos tanítás keretében történik. Csoportbontásban tanulják a
tanulók a matematika és az informatika tantárgyat.
Ezen felül a gimnáziumi tanulmányok utolsó két évében választhatnak tanulóink a
továbbtanulási igényeiknek megfelelően az emelt szintű érettségire felkészítő óráink közül.
Emelt szintű nyelvi csoport választása esetén felkészítünk az emelt szintű érettségire,
nyelvvizsgára. Német nyelvből igény szerint biztosítjuk mindenki számára az iskolánk
által szervezett ingyenes DSD nyelvvizsgára való felkészítést.
Felvehető létszám: 26 fő
9. D - 4 évfolyamos kerettantervre épülő, emelt óraszámú angol nyelvi és informatikai
innovatív fél osztály
KÓD: 0006
Az új innovatív fél osztály képzésében a felvételt nyert diákok emelt óraszámban első
nyelvként angolul tanulnak (9-10. évfolyam heti 5 óra). Az angol nyelvet csak azok a
tanulók választhatják, akik az általános iskolában kötelező nyelvként is ezt a nyelvet
tanulták tanórai keretek között. A második idegen nyelv a tanulók választása szerint német,
francia és orosz nyelv is lehet. A második idegen nyelvek közül a német nyelv tanítása
csoportbontásban történik. Az informatika tantárgy tanítása is emelt óraszámban folyik.
A tanulók saját, az iskola által biztosított korszerű hibrid laptopon követik a tanóra
anyagát, használják a digitális tankönyveket, munkafüzeteket és a saját fejlesztésű tanári
anyagokat. A XXI. századi technikai háttér és az új oktatási módszerek használata lehetővé
teszi az egyénre szabott és differenciált tananyag oktatását. Az új oktatási módszerek a diákok
egymás közötti, illetve a tanárok és a diákok együttműködésének magasabb szintre emelésével
nagyban hozzájárulnak az átalakuló munkaerőpiac legfontosabb elvárásának, a csapatban
gondolkodás, a kollaboráció képességének fejlesztéséhez. Az új iskolai folyamatok esetén a
kommunikáció legfontosabb digitális platformja a Microsoft O365 programcsomagja.
A tanulók az első idegen nyelv, fizika, földrajz, informatika, kémia, magyar nyelv és
irodalom, matematika, történelem, vizuális kultúra tantárgyakat az új oktatási keretek
között tanulják. Ezeknél a tantárgyaknál a teljes tanulási folyamatot iskolában és otthon
is, digitális módszerrel segítik a kiváló felkészültségű tanárok. Fontos szerepet kap a
képzésben a gépírás és a tanulásmódszertan tanítása is.
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Ezen felül a gimnáziumi tanulmányok utolsó két évében választhatnak tanulóink a
továbbtanulási igényeiknek megfelelően az emelt szintű érettségire felkészítő óráink közül.
Német nyelvből igény szerint biztosítjuk mindenki számára az iskolánk által szervezett
ingyenes DSD nyelvvizsgára való felkészítést.
Felvehető létszám: 13 fő
9. D - 4 évfolyamos kerettantervre épülő, emelt óraszámú német nyelvi és informatikai
innovatív fél osztály
KÓD: 0007
Az új innovatív fél osztály képzésében a felvételt nyert diákok emelt óraszámban első
nyelvként németül tanulnak (9-10. évfolyam heti 5 óra). A német nyelvet csak azok a
tanulók választhatják, akik az általános iskolában kötelező nyelvként is ezt a nyelvet
tanulták tanórai keretek között. A második idegen nyelv a tanulók választása szerint angol,
francia és orosz nyelv is lehet. A második idegen nyelvek közül az angol nyelv tanítása
csoportbontásban történik. Az informatika tantárgy tanítása is emelt óraszámban folyik.
A tanulók saját, az iskola által biztosított korszerű hibrid laptopon követik a tanóra
anyagát, használják a digitális tankönyveket, munkafüzeteket és a saját fejlesztésű tanári
anyagokat. A XXI. századi technikai háttér és az új oktatási módszerek használata lehetővé
teszi az egyénre szabott és differenciált tananyag oktatását. Az új oktatási módszerek a diákok
egymás közötti, illetve a tanárok és a diákok együttműködésének magasabb szintre emelésével
nagyban hozzájárulnak az átalakuló munkaerőpiac legfontosabb elvárásának, a csapatban
gondolkodás, a kollaboráció képességének fejlesztéséhez. Az új iskolai folyamatok esetén a
kommunikáció legfontosabb digitális platformja a Microsoft O365 programcsomagja.
A tanulók az első idegen nyelv, fizika, földrajz, informatika, kémia, magyar nyelv és
irodalom, matematika, történelem, vizuális kultúra tantárgyakat az új oktatási keretek
között tanulják. Ezeknél a tantárgyaknál a teljes tanulási folyamatot iskolában és otthon
is, digitális módszerrel segítik a kiváló felkészültségű tanárok. Fontos szerepet kap a
képzésben a gépírás és a tanulásmódszertan tanítása is.
Ezen felül a gimnáziumi tanulmányok utolsó két évében választhatnak tanulóink a
továbbtanulási igényeiknek megfelelően az emelt szintű érettségire felkészítő óráink közül.
Német nyelvből igény szerint biztosítjuk mindenki számára az iskolánk által szervezett
ingyenes DSD nyelvvizsgára való felkészítést.
Felvehető létszám: 13 fő

8

A felvételiző teljesítményének értékelése, rangsorolásának módja
Iskolánk egyrészt a tanulmányi eredmények, másrészt a központilag kiadott egységes,
kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga és harmadrészt a
képességeket felmérő szóbeli vizsga eredményei alapján dönt a felvételi kérelemről.
Az általános iskola 6. és 7. osztályának év végi, a 8. osztály félévi tanulmányi eredményeit,
az összes jegyet kérjük feltüntetni a jelentkezési lapon.
Ezekből csak a következő tantárgyak osztályzatát vesszük figyelembe:
 irodalom
 magyar nyelvtan
 történelem
 matematika
 idegen nyelv
 informatika
 földrajz
 fizika
 kémia
 biológia
 természetismeret.
Felvételi követelmény, hogy az általános iskola 6. és 7. osztályának év végi és 8.
osztályának félévi bizonyítványában a fent felsorolt tízszer három, azaz 30 jegynek az
átlaga legalább 4,00 legyen. Ez alatti átlag esetén a szóbeli meghallgatásra már nem hívjuk
be a felvételizőt, felvételi kérelmét iskolánk elutasítja.
I.
Évenként kiszámítjuk a felsorolt tantárgyak átlagát (két tizedesjegyre kerekítve),
majd mindhárom így kapott átlagot megszorozzuk 10-zel és ezeket összeadjuk.
Így az általános iskolai tanulmányi eredmény alapján maximum 3 x 50, azaz 150
pontot szerezhet a felvételiző.
II.
A matematikából és anyanyelvből központilag, egységes követelmények szerint
szervezett írásbeli vizsga eredményét úgy számítjuk be, hogy ahány százalékot
teljesített a felvételiző, annyi pontot kap. Ez a két írásbeli alapján maximum 2 x
100, azaz 200 pont.
III.
A kommunikációs készségeket felmérő szóbeli meghallgatáson a felvételiző
maximum 50 pontot szerezhet.
A szóbeli vizsgán szerezhető 50 pont értékelési szempontjai:
I.
értelmi képesség: érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet,
gondolkodás; (10 pont)
II.
érzelmi képesség: alapvető érzelmi állapot, temperamentum, érzelmi reakciók
minősége; (5 pont)
akarati képesség: céltudatosság, határozottság, önállóság, döntés; (5 pont)
III.
szocializációs képesség: önismeret, normákhoz/ szabályokhoz/szokásokhoz
való viszony, társas kapcsolatok, tevékenységhez való viszony; (10 pont)
IV.
anyanyelvi képesség: beszédstílus, kifejezőkészség, kapcsolatteremtőkapcsolatfenntartó képesség, érzelmi intelligencia, empátia; (10 pont)
V.
érdeklődés: területei, terjedelme, tartóssága; (10 pont)
E három (tanulmányi eredmények, központi felvételi, szóbeli vizsga) pontszám összeadásával
alakul ki az összpontszám, ami maximum 400 pont. Ez alapján állítjuk sorba a felvételizőket.
Azonos pontszám esetén a szóbeli vizsga, majd az írásbeli vizsgák eredményét vesszük
figyelembe a végleges rangsor kialakításához.
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5. Az iskola felvételi eljárásának rendje, határidői a négy- és hat évfolyamos
képzésben
Határidők

Feladatok

2021. november 26.
16,00 óra (péntek)

Nyitott kapuk napja a 7. évfolyamba jelentkezők részére:
igazgatói tájékoztató az iskola dísztermében.

2021. november 29.
16,00 óra (hétfő)

Nyitott kapuk napja a 9. évfolyamba jelentkezők részére:
igazgatói tájékoztató az iskola dísztermében.

2021. december 1-2.
8,00-13,25 óra

Nyitott órák hozzánk felvételiző diákok és szüleik részére:
óralátogatás kezdő osztályainkban.

2021. december 3.
(péntek)
2022. január 22.
10,00 óra (szombat)

A tanulók jelentkezése a központilag, egységes követelmények szerint
szervezett írásbeli vizsgákra közvetlenül a vizsgát szervező intézménybe.
Egységes írásbeli vizsga a 6 évfolyamos illetve a 4 évfolyamos képzésre
jelentkezők számára.

2022. január 27.
14,00 óra (csütörtök)

Pótló írásbeli vizsga a jelentkezők számára.

2022. január 28.
8,00-16,00 óra
(csütörtök)
2022. február 7.
(hétfő)
2022. február 18.
(péntek)

2022. február 21-22.
(hétfő-kedd)
2022. március 2.
14,30 óra (szerda)
2022. március 3.
14,30 óra (csütörtök)
2022. március 4.
14,30 óra (péntek)
2022. március 16.
(szerda)
2022. március 21-22.
(hétfő-kedd)
2022. április 29.
(péntek)
2022. június 23.
(csütörtök)

Az írásbeli vizsga kiértékelt feladatlapjainak megtekintése az iskola
titkárságán. A vizsgázó észrevételt tehet a hivatalos javítókulcstól eltérő
értékelés esetén január 31-én 16,00-ig.
Az egységes írásbelit szervező középfokú intézmények értesítik az írásbeli
eredményéről a tanulókat.
Jelentkezési határidő!!!
Az általános iskolák továbbítják a tanulói jelentkezési lapokat
iskolánkba.
A hatosztályos gimnáziumi képzésre jelentkezők a jelentkezési lapjukat
közvetlenül is beküldhetik a gimnáziumba.
A kitöltött tanulói adatlapot (melyen szerepel a középiskolák sorrendje,
a tanulói igény alapján) a Felvételi Központnak kell megküldeni.
A jelentkezőket a gimnázium levélben értesíti az ismerkedő beszélgetés
pontos időpontjáról.

Szóbeli meghallgatás a jelentkezők számára.

Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala az iskolai honlapon.
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
A felvételről vagy az elutasításról szóló értesítés kiküldése a jelentkezőknek
és az általános iskoláknak.
Beiratkozás a Széchenyi István Gimnáziumba.
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Az írásbeli vizsgákra külön kell jelentkezni, a felvételi eljárástól függetlenül, 2021.
december 3-ig, valamelyik vizsgát szervező középiskolába (iskolánk szervez ilyen vizsgát). A
jelentkezési lap letölthető honlapunkról, illetve az Oktatási Hivatal honlapjáról
(oktatas.hu/köznevelés/középfokú felvételi eljárás).
Ez a jelentkezés nem elég (az írásbeli szükséges a felvételihez, de nem elégséges), felvételi
jelentkezési lapot is be kell adni februárban a tényleges jelentkezéshez!
Az írásbeli felvételi vizsga követelményei, az előző évi mintafeladatsorok megtalálhatók az
Oktatási Hivatal honlapján (oktatas.hu/köznevelés/középfokú felvételi eljárás), illetve
közvetlenül elérhető honlapunkról is.
A felvételi kérelem beadásának határideje 2022. február 18.
Az adatlapok letölthetők lesznek honlapunkról, illetve az Oktatási Hivatal honlapjáról
(oktatas.hu/köznevelés/középfokú felvételi eljárás). A jelentkezési lapot iskolánkba, a
tanulói adatlapot a győri Felvételi Központba kell beküldeni. Kérjük csatolni az írásbeli
felvételi értékelő lapjának másolatát.
Egyéb tudnivaló:
 A Köznevelési törvényben megfogalmazottak alapján, a sajátos nevelési igényű, illetve a
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló számára az igazgató
speciális értékelési szabályokat hozhat. Az írásbeli vizsgára való jelentkezéskor beadott
írásbeli szülői kérelemre, az iskola igazgatója határozatban mentesítheti a tanulót egyes
tantárgyak eredményének beszámítása alól. Az érintett tantárgy helyett, a tanuló részére
kijelölheti másik tantárgy beszámítását, illetve az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval
vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását.
Amennyiben a fenti kérelemben a szülő igényli, a tanuló részére a felvételi vizsgán
biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli beszámolón lehetővé kell tenni az
iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz (írógép, számítógép stb.) alkalmazását.
 Igény esetén kollégiumi elhelyezést biztosít a Középiskolai Kollégium.
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6. Kedves Érdeklődök!
Számunkra fontos az, hogy az intézményünk iránt érdeklődő szülők és tanulók hozzájussanak
a továbbtanulási döntéshez szükséges tájékoztatáshoz. Ezért kérjük és bátorítjuk Önöket, hogy
a beiskolázással és intézményünkkel kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak bizalommal
munkatársainkhoz:
Tanulmányi, beiskolázási kérdések:
Nagy Judit tanügy-igazgatási igazgatóhelyettes
e-mail: njudit@szig.sopron.hu
telefon: 06/99 505-390
Általános kérdések:
Lengyel Józsefné iskolatitkár
e-mail: iroda@szig.sopron.hu
telefon: 06/99 505-390
Egyéb elérhetőségek:
Honlap: soproniszig.hu
Facebook: fb.com/szig.sopron
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