
Kedves Felvételiző Diák! 
 
Szeretnélek emlékeztetni, hogy a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsga időpontja: 
 

2017. január 21. (szombat)! 
Magyar nyelv 10.00 óra 
Matematika 11.00 óra 

 
Kérlek, 9.30-ra jelenj meg intézményünkben és hozd magaddal személyazonosításra alkalmas 
igazolványodat (arcképes igazolvány: személyi/diákigazolvány). 
Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát 
kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni. A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz 
nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközön (vonalzó, körző, szögmérő) 
kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.  
Tájékoztatásul közöljük, hogy az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az 
iskola képviselőjének jelenlétében 2017. január 27-én (péntek) 8.00 és 16.00 óra között az 
intézményvezető-helyettesi irodában megtekintheti, és ekkor vehető át a vizsga részletes 
eredményeit tartalmazó értékelő lap.  
A dolgozatokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet. A javítással kapcsolatos - 
kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén - értékelésre észrevételt 
lehet tenni 2017. január 30-án (hétfő) 8.00 és 16.00 óra között az intézményvezető-helyettesi irodában.  
Azok a diákok, akik nekik fel nem róható ok (orvos által igazolt betegség, váratlan közlekedési 
nehézség, stb.) miatt nem tudnak részt venni az írásbeli felvételi vizsgán, kérjük, jelezzék a 
47/312-140-es telefonszámon, ők pótló írásbeli vizsgát 2017. január 26-án (csütörtök) 14.00 
órától tehetnek.  
 
Továbbá szeretnélek tájékoztatni arról, hogy a rendes felvételi eljárás keretén belül iskolánkba a 
következő képzési formákra jelentkezhetsz: 
 

A 2017/2018-as tanévre meghirdetett osztályok 
OM azonosító: 029280 

 

Kód 
Képzés 

ideje (év) 
Osztálytípus 

0001 6 
(7. osztálytól) 

6 évfolyamos tehetséggondozó osztály  
(emelt óraszámban informatika és magasabb óraszámban természettudományok, angol). 

0002 5 Arany János Tehetséggondozó Program 

 
0003 

 
5 

A 9. előkészítő évfolyamon emelt szintű (14 óra) angol nyelvi és magasabb óraszámú (4 óra) német vagy 
olasz nyelvi oktatás, a további évfolyamokon magasabb óraszámú oktatás (5-5 óra) angol és német vagy 

olasz nyelv tantárgyakból. 
0004 4 9-12. évfolyamon emelt szintű oktatás angol nyelvből (5 óra) és informatika tantárgyból. 
0005 4 9-12. évfolyamon emelt szintű oktatás angol nyelvből (5 óra) valamint matematika és fizika tantárgyakból. 
0006 4 9-12. évfolyamon emelt szintű oktatás német (első idegen nyelv) és angol nyelvből (5-5 óra). 

 
 

A jelentkezés határideje: 2017. február 15. 
Szóbeli felvételi vizsga csak a 0003-as és a 0006-os kódú képzési formát megjelölő diákoknak 
lesz, melynek időpontja: 2017. február 21. (kedd) 13.00 óra. A szóbeli felvételi vizsgáról külön 
tájékoztatást már nem küldünk.  
 
Azok a diákok, akik nekik fel nem róható ok (orvos által igazolt betegség, váratlan közlekedési 
nehézség, stb.) miatt nem tudnak részt venni a szóbeli felvételi vizsgán, kérjük, jelezzék a 47/312-
140-es telefonszámon, ők pótló szóbeli vizsgát 2017. február 23-án vagy 2017. február 27-én 
13.00 órától tehetnek.  
 

Előre is sok sikert kívánva, várunk szeretettel! 
 

Sárospatak, 2017. január 9. 
     Tóth Tamás 

intézményvezető 


