
  

      Tájékoztató a Gödöllői Török Ignác Gimnázium 
                nyolcévfolyamos gimnáziumi osztályának felvételi rendjéről 

    a 2018/2019. tanévre negyedik osztályosoknak 

 

 

 

 1.) Általános tudnivalók: 

OM azonosító 032561, telephely kód: 001 

Cím: 2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 12-14. tel.: 28-420-380, 28-420-383, fax: 28-420-383/35 

Honlap: www.tig-godollo.hu 

E-mail: tig@tig-godollo.hu 

Igazgató: Fábián Bertalan, pályaválasztási felelős: Rácz Ilona intézményvezető-helyettes  

 

Tagozatkód: 1050; gimnáziumi kerettantervre épülő oktatás.  

 

2.) Az iskola kiemelt pedagógiai céljai: a tanulók kulturáltságának, általános műveltségének 

megalapozása, a klasszikus értékek megismertetése, a modern idegen nyelvek hatékony tanítása, 

fölkészítés felsőoktatásra. 

A nyolcévfolyamos gimnázium specialitása: magas óraszámú nyelvoktatás, idegen nyelv 5.-től 8.-ig 

angol, 9.-től első idegen nyelv a német, második az angol. 

A nyolcévfolyamos gimnázium előnye: az oktatás-nevelés folyamatossága iskolaváltás nélkül és két 

nyelv középfokú nyelvvizsgaszintű tudása. 

3.) Tantervi követelmények, továbbhaladási irányok: 

A nyolcosztályos gimnázium tantervi követelményei 5.-től 8. osztályig idegen nyelvből csak a nem 

kötelező órákon való részvétellel teljesíthetők, a jelentkezéskor ezt figyelembe kell venni.  

4.) Felvehető tanulók száma: 28 fő. 

5.) Nyílt napok: november hó folyamán 8-án, 15-én, 22-én és 29-én 15 és 16 órakor az iskola 11-es 

termében /részletes szóbeli tájékoztatás a jelentkezésről, felvételi vizsgákról/. 

Tájékoztató szülői értekezlet 2017. december 6-án (szerdán) 17 órakor az aulában. 

6.) A felvételi eljárás határidői: 

Figyelem: a felvételi vizsgák időpontjáról külön értesítést nem küldünk, megjelenés a jelen 

tájékoztatóban közölt időpontokban, meg nem jelenés esetén a felvétel kizárt. A sajátos nevelési 

igényű tanulók számára előzetes bejelentés és az előírt igazolások bemutatása esetén biztosítjuk az 

2011. évi CXC. tv. 51.§ (5) bekezdésben előírt feltételeket. 

a) 2017. december 8. a tanulók jelentkezése a központilag szervezett írásbelire közvetlenül a 

vizsgát szervező intézménybe. 

b) 2018. január 20. (szombat): írásbeli vizsga. Gyülekezés 9
 
órakor, kezdés 10

 
órakor. 

c) 2018. január 25. (csütörtök): pótló írásbeli vizsga az eredeti napról igazoltan távolmaradók 

számára. Gyülekező 13
30

-kor, kezdés 14 órakor. 

d) 2018. február 6. (kedd) 8 és 16 óra között: az írásbeli dolgozatok megtekintése, az 

értékelőlapok átvétele. 

e) 2018. február 19-ig (hétfő): jelentkezés a Gödöllői Török Ignác Gimnáziumba. 

A tanulói jelentkezési lapokat vagy az általános iskola továbbítja a középiskolának és a 

Felvételi Központnak, vagy a tanuló közvetlenül juttatja el a fenti intézményeknek. Ha a 

tanuló nem a Gödöllői Török Ignác Gimnáziumban írásbelizett, az írásbeli vizsga 

eredményeit tartalmazó értékelő lap másolatát csatolni kell a gimnáziumba beküldött 

jelentkezési laphoz.  

f) 2018. február 24. (szombat): szóbeli vizsgák. A beosztás a jelentkezési lapok beérkezése 

szerint történik. A beosztás az iskola honlapján lesz elérhető. 

g) 2018. március 14. (szerda): az ideiglenes felvételi jegyzék kifüggesztése és megjelenése az 

iskola honlapján.   

h) 2018. április 27. (péntek): a tanulók és az iskola értesítése a felvételi eredményről. 

i) 2018. június 21. (csütörtök): beiratkozás 8 órától 12 óráig 



 

7.) Felvételi vizsgák követelményei: 

 

Írásbeli vizsga: 

A tanulók egységes követelmények szerint szervezett írásbeli vizsgán vesznek részt, 

követelményekről információ az Oktatási Hivatal honlapján található. (www.oktatas.hu) 

 

 

A KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS SORÁN A KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁRA 

ÉS A KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁKBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ MÁS-MÁS 

IDŐPONTBAN, KÜLÖN-KÜLÖN JELENTKEZÉSI LAPOT KELL BENYÚJTANI, A KÉT 

JELENTKEZÉS NEM „VÁLTJA KI”, VAGY „HELYETTESÍTI” EGYMÁST!! 

 

Szóbeli vizsga: 

Az írásbeli vizsga eredménye és az általános iskolából hozott pontok alapján, az első 60-80 

jelentkezőt hívjuk be a szóbeli vizsgára!  

 

Szóbeli meghallgatás van szövegértés és anyanyelv, természetismeret/környezetismeret tárgyakból. 

 

A szóbeli meghallgatáson egy környezetismerethez, természetismerethez kapcsolódó szöveg 

elolvasása (néma és hangos olvasása) és megértése a feladat. A szövegértés mellett nyelvi 

alapfogalmak és környezeti jelenségek ismeretére is rákérdezünk.  

 

 

8.) Értékelés - pontozás: 

- Az írásbeli vizsgán a központi javítási útmutató alapján megadott pontszámot 100 felvételi pontba 

számítjuk át. 

- Az általános iskolából hozott osztályzatokat 50 felvételi pontra számítjuk át. Az ének, rajz, 

testnevelés és technika /készségtárgyak/, valamint a magatartás és szorgalom érdemjegyei nem 

számítanak be a felvételi pontszámításba.  

- A Jelentkezési lapon fel kell tüntetni a 3. osztály év végi és a 4. osztály félévi eredményeit 

osztályzatokkal. 

- A szóbeli vizsgán szerzett pontokat 50 felvételi pontba számítjuk át. 

 

9.) A felvételi eljárás során az azonos összpontszámot elérő tanulók között a sorrendet a 

következő szempontok alapján határozzuk meg: 

1. Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló. 

2. Hátrányos helyzetű tanuló. 

3. A központi írásbelin elért magasabb pontszám. 

4. Lakóhely szerint gödöllői tanuló. 

5. Gödöllőn dolgozó közalkalmazott, vagy köztisztviselő gyermeke. 

6. A jelentkező tanuló testvére már az iskola tanulója. 

7. Azonos pontszámú központi írásbeli eredmény elérése esetén a központi matematika 

feladatlappal elért magasabb pontszám. 

8. Teljes pontegyenlőség és a fenti szempontok azonossága esetén sorsolás dönt. A sorsoláson 

részt vesznek az érintett szülők, az iskola igazgatója vagy egyik helyettese és egy semleges 

személy. 
A FELVÉTELRŐL VAGY AZ ELUTASÍTÁSRÓL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉST A FELVÉTELIZŐ LAKCÍMÉRE 

POSTÁZZUK. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT CSAK FELVÉTEL ESETÉN ÉRTESÍTJÜK. A FELVETT 

TANULÓK NÉVSORA ISKOLÁNK HONLAPJÁN IS ELÉRHETŐ LESZ. 

 

10.) Mindenféle szülői és tanulói kérelmet csak írásban tudunk elfogadni. 


