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KÉPZÉSI FORMÁK, KÓDSZÁMOK 

GIMNÁZIUM 

0051 nyelvi előkészítő évfolyam (angol nyelv) 

- két idegen nyelv tanítása magas óraszámban  
(angol nyelv 12 óra, német nyelv 6 óra) 

- a tanulási képességek fejlesztése 
- a második évtől emelt óraszámú nyelvoktatás 
- felkészítés emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgára 

 
0011 művészeti képzés – dráma 

- emelt óraszámban művészetelméleti és gyakorlati képzés 
- személyiségfejlesztés 
- fellépések iskolai és iskolán kívüli rendezvényeken 
- táncművészeti alapképzés 

 
0021 informatika emelt képzés 

- az informatikán kívül kiemelt a matematika oktatása 
- robotika  
- felkészítés informatikai, mérnöki szakirányú továbbtanulásra 

 
0022 köznevelési típusú sportiskolai képzés 

- általános képességfejlesztés, sportági ismeretek bővítése 
- kiemelt sportágak: atlétika, evezés, kajak-kenu, kosárlabda, labdarúgás, röplabda, vízilabda 
- igény szerint az edzésekhez igazodó tanrend 
 
0031  biológia emelt képzés 

- a biológián kívül kiemelt a természettudományi képzés 
- laborgyakorlatok 
- felkészítés egészségügyi, agrár, környezetvédelmi szakirányú továbbtanulásra  

 

 
SZAKGIMNÁZIUM 
 

Szakképesítések: 
0041 képző- és iparművészeti munkatárs – művészeti grafikus 
0042 képző- és iparművészeti munkatárs – festő 
0043 képző- és iparművészeti munkatárs – szobrász 
 

- heti 10-12 óra képzőművészeti elméleti és gyakorlati képzés 
- öt éves képzés, 4. év után érettségi, 5. év végén szakmai vizsga 
- gyakorlati képzés a Szolnoki Művésztelepen 
- felkészítés a képzőművészeti egyetemek alkalmassági vizsgáira 

 

 

 

 

 



 

ALKALMASSÁGI VIZSGÁK 
 

GIMNÁZIUM 

0011 művészeti képzés – dráma 
 

1.  Vers- illetve prózamondás, beszédkultúra 
 A felvételiző szabad választása szerint két neki tetsző verset vagy próza-, illetve drámarészletet tudjon 

könyv nélkül elmondani. 

2.  Két ének (népdal vagy műdal), vagy egy ének és egy hangszerszóló előadása. 
 A helyszínen zongorát és szintetizátort tudunk biztosítani. 

1. Közös játék - szituációs játékban mérjük a felvételiző kapcsolatteremtő készségét, mozgáskultúráját. 

 A fentieken kívül bármilyen egyéb produkció bemutatható a vizsgán. 

 
 

0022 köznevelési típusú sportiskolai képzés 
   

1. Általános képességfelmérés: kötélmászás vagy függeszkedés, fekvőtámasz, medicin labda dobása, 
helyből távolugrás, ingafutás 

2. Labdajáték (kettőt kell választani) 
röplabda, kosárlabda, kézilabda, labdarúgás 

3. Torna     
Összefüggő gyakorlat bemutatása a következő elemekből: gurulóátfordulások, fellendülés futólagos 
kézállásba, nyújtott ülésből gurulás hátra futólagos kézállásba, kézen átfordulás oldalt, fejállás, mérlegállás, 
tarkóállás, összekötő elemek 

 
A felvételizőnek hoznia kell sportfelszerelést  

 
Az alkalmassági vizsgán való részvétel feltétele: 

érvényes orvosi igazolás, valamint a honlapról letölthető iskolai és egyesületi igazolások. 

 

SZAKGIMNÁZIUM 
 

0041 képző- és iparművészeti munkatárs – művészeti grafikus 
0042 képző- és iparművészeti munkatárs – festő 
0043 képző- és iparművészeti munkatárs – szobrász 

 

1. Csendélet tónusos rajza 

2. Illusztráció készítése megadott mű alapján 

3. Otthon készített munkák értékelése (6-8 alkotás) 

 
Az eszközökről (a rajzlap kivételével) a felvételizőnek kell gondoskodni. 

 



A FELVÉTELI  VIZSGÁK IDŐPONTJAI 
 
 

Központi írásbeli minden csoportba 
időpontja: 2023. január 21. 10.00 Pótnap: január 31. 14.00 
Jelentkezés: 2022. december 2-ig 
 
Szóbeli angol nyelvből nyelvi előkészítő évfolyamra 
időpontja: 2023. március 2., 6. Pótnap: március 7. 
 
Alkalmassági vizsga dráma csoportba, sportiskolai képzésre és a művészeti szakgimnáziumba 
időpontja: 2023. március 2.  Pótnap: március 6. 
 
Jelentkezés az iskolába: 2023. február 22-ig 
 
A szóbeli meghallgatásra és az alkalmassági vizsgára külön nem kell jelentkezni, a kezdés időpontjáról, a 
csoportokba sorolásról a jelentkezési lapok beérkezését követően az iskola honlapjáról lehet tájékozódni.  
 

 
 

Feladatel lá tási  hely kódszáma: 001  
 

A rangsoroláshoz az alkalmassági vizsgákon a dráma és a művészeti szakgimnáziumi képzéseken 50%-ot, a 
sportiskolai képzésen 70%-ot kell elérni. 

A nyelvi előkészítő évfolyam kivételével a felvételi eljárás során szerzett pontok 

50%-át az általános iskolai eredmény alapján, 

50%-át a felvételi vizsga teljesítménye alapján számoljuk. 

A nyelvi előkészítő évfolyamon a pontok 

35%-át általános iskolai eredmény alapján, 

15%-át szóbeli vizsgán, 

50%-át írásbeli vizsgán szerzi a tanuló. 

 
Vidéki tanulóknak kollégiumi hely biztosítható. 

 
 
 

Beiskolázási rendezvények: 
Nyílt napok:   2022. november 23. – gimnáziumi képzés 
   2022. november 24. – szakgimnáziumi képzés 
Szülői értekezlet:  2022. november 28. 17.00 
 

Az intézmény nyílt napjaira a honlapon lehet regisztrálni 2022. november 14-től. 
 
 

ELÉRHETŐSÉGEK: 

 

5000 Szolnok, Széchenyi István körút 16. 

Tel.: (56) 340-555, 522-167 

06/20 922-9047 

www.szechenyi-szolnok.edu.hu 

e-mail: info@szolnokiszechenyi.hu 

OM-azonosító: 035994 


