Szolnoki Széchenyi István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium

A F EL VÉ T EL I E R EDM ÉN Y K I SZ Á M Í T Á S A
a 2022-2023. tanévre
I. A hozott pontok számítása az általános iskolai eredmények alapján
0051 nyelvi előkészítő évfolyam (5 éves képzés)
7. év végi és 8. félévi osztályzat összege magyar nyelv és irodalomból
(átlag), történelemből, matematikából

angol nyelvből a 7. év végi és 8. félévi jegyek átlaga
Összesen: 35 pont
0011 művészeti képzés - dráma
0021 informatika emelt képzés
0022 sportiskolai képzés
0031 biológia emelt képzés
0041, 0042, 0043 szakgimnáziumi képzés

7. év végi és 8. félévi osztályzat összegének 1,25-szöröse


magyar nyelv és irodalomból (átlag), történelemből, matematikából,
egy idegen nyelvből (két idegen nyelv esetén a leghosszabb ideig
iskolai keretben tanult nyelvből)
Összesen: 50 pont

II. A felvételi eljárás során szerzett pontok
0051 nyelvi előkészítő évfolyam (5 éves képzés)
 központi egységes írásbeli matematikából
 központi egységes írásbeli magyar nyelvből
 szóbeli meghallgatás angol nyelvből
Összesen: 65 pont

25 pont
25 pont
15 pont

A szóbeli meghallgatás anyaga és értékelése az iskola honlapján elérhető.
0011 művészeti képzés - dráma
0021 informatika emelt képzés
0022 sportiskolai képzés
0031 biológia emelt képzés
0041, 0042, 0043 szakgimnáziumi képzés
 központi egységes írásbeli matematikából
 központi egységes írásbeli magyar nyelvből
Összesen: 50 pont

25 pont
25 pont

A M E GS Z E REZ H ET Ő PO N T SZ ÁM : 10 0 PO N T
Alkalmassági vizsga
0011 művészeti képzés – dráma
0022 sportiskolai képzés
0041, 0042, 0043 szakgimnáziumi képzés
Az dráma csoportba (0011) és a szakgimnáziumba (0041, 0042, 0043) a
követelmények legalább 50%-os teljesítése esetén, a sportiskolai képzésre (0022) a
követelmények legalább 70%-os teljesítése esetén alkalmas, azaz rangsorolható a
tanuló az adott képzési területen. A kapott pontszám a vizsgapontokba nem számítható
be. Az alkalmassági vizsgák anyaga és értékelése az iskola honlapján elérhető.
A sportiskolai képzésre csak orvosi igazolással alkalmasnak ítélt tanuló vehető fel.

Speciális értékelési szabályok a különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében
 az írásbeli vizsgára jelentkezéssel együtt beküldött szakértői vélemény alapján, a
szülő írásbeli kérésére adható kedvezmények
1. tantárgymentesség esetén a hozott pontokat az adott tantárgy nélkül számoljuk
százalékos arányban
2. hosszabb idő a felvételi dolgozat megírásához
3. matematika helyett a magyar nyelvi feladatsor pontszámának duplázása
4. magyar nyelvből a helyesírási feladat kivétele az értékelésből
Azonos pontszám esetén előnyt élvez (a felsorolás sorrendjében), aki
 halmozottan hátrányos helyzetű vagy hátrányos helyzetű (az iskolának a
jelentkezési lappal együtt benyújtott hivatalos igazolás alapján)
 állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye Szolnokon vagy Szolnok kistérségébe
tartozó településen van
Ha a fentieken túl még mindig azonos hely jön ki, akkor a felvételi vizsgán elért
magasabb pontszám dönt.

