
Tájékoztatás a 2017/2018-as tanévre pótfelvételi eljárás meghirdetéséről 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 43. § (2) bekezdése szerint abban az esetben, ha az általános felvételi 

eljárás keretében a középfokú iskolába az adott osztályba felvehető tanulói létszám kevesebb, mint 

kilencven százalékát sikerült betölteni, a rendkívüli felvételi eljárást ki kell írni. A kiírást meg kell 

küldeni a székhely szerint illetékes járási hivatalnak, továbbá az Oktatási Hivatalnak, amely a 

megküldött és összesített adatokat a honlapján nyilvánosságra hozza. 

 

Eszerint intézményünk összesített adatai a következők: 

 

Kód: 0001 

Rövid név Férőhely Jelentkezők száma Felvettek száma Nem felvettek száma 

nyelvi 32  76 fő  24 fő  52 fő  

gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a 

második idegen nyelv(ek) a(z) német vagy a(z) angol; emelt szintű oktatás angol nyelv, német nyelv 

tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területre látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi 

eredmények alapján; Megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, mentorrendszer, angol nyelvből emelt 

óraszám, német nyelvből emelt óraszám 

A rendkívüli felvételi eljárásban meghirdetett helyek száma:  
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Kód: 0002

Rövid név Férőhely Jelentkezők száma Felvettek száma Nem felvettek száma 

info 16  59 fő  13 fő  46 fő  

gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a 

második idegen nyelv(ek) a(z) német vagy a(z) angol; emelt szintű oktatás informatika tantárgy(ak)ból; a 

tanulmányi területre látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 

Megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, mentorrendszer, informatikából emelt óraszám 

A rendkívüli felvételi eljárásban meghirdetett helyek száma :  
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Kód: 0003 

Rövid név Férőhely Jelentkezők száma Felvettek száma 
Nem felvettek 

száma 

természettud 16 42 fő 10 fő 32 fő 

gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a 

második idegen nyelv(ek) a(z) német vagy a(z) angol; emelt szintű oktatás biológia, fizika, kémia, matematika 

tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területre látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi 

eredmények alapján; Megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, mentorrendszer, természettudományos 

tárgyakból emelt óraszám 

A rendkívüli felvételi eljárásban meghirdetett helyek száma :  
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Kód: 0004 

Rövid név Férőhely Jelentkezők száma Felvettek száma Nem felvettek száma 

közszolgálat 32  87 fő  32 fő  55 fő  

gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a 

második idegen nyelv(ek) a(z) német vagy a(z) angol; emelt szintű oktatás belügyi rendészeti ismeretek, 

katonai alapismeretek tantárgy(ak)ból; testnevelés tanulmányi terület; a tanulmányi területre látási fogyatékos 

(gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 

is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; további testnevelési képességek, készségek 

meglétét is figyelembe veszik; Megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, mentorrendszer, belügyi 

rendészeti ismeretek tantárgy oktatása, katonai alapismeret tantárgy oktatása 

A rendkívüli felvételi eljárásban meghirdetett helyek száma :  
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Kód: 0005

Rövid név Férőhely Jelentkezők száma Felvettek száma Nem felvettek száma 

humán 32  95 fő  27 fő  68 fő  

gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a 

második idegen nyelv(ek) a(z) német vagy a(z) angol; emelt szintű oktatás dráma, mozgóképkultúra és 

médiaismeret, pszichológia tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területre látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási 

fogyatékos (nagyothalló), beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 

felvétel a tanulmányi eredmények alapján; Megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, tehetséggondozás, 

mentorrendszer 

A rendkívüli felvételi eljárásban meghirdetett helyek száma:  
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Tiszaföldvár, 2017. május 08. 

 Vass Zoltán 

 mb. intézményvezető 

 


