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A Szent Angéla Gimnázium felvételi tájékoztatója 

Felvételi követelmények a 9. évfolyamba: 

 egységes írásbeli felvételi matematikából, magyar nyelv és irodalomból 

 szóbeli magyar nyelv és irodalomból, hittanból; személyes beszélgetés 

Iskolánk az írásbeli felvételi vizsgát matematikából és magyarból központilag kiadott, 

egységes követelményeket tartalmazó feladatlapok felhasználásával szervezi meg. 

A tanulóknak 2021. december 3-ig a honlapunkról november közepétől letölthető 

„JELENTKEZÉSI LAP KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁRA” elnevezésű dokumentum benyújtásával kell 

jelentkezniük az írásbeli vizsgára. Ez a jelentkezési lap csak a felvételi eljárást megelőző írásbeli 

vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal, 

amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezésre kell majd használni. A jelen eljárásban szereplő 

jelentkezési lapot a vizsga megrendezésére vállalkozó középiskolák közül oda kell a tanulónak 

benyújtania, ahol a felvételit meg kívánja írni. (Ha a tanuló várhatóan több olyan középiskolába fog 

jelentkezni, amelyik előírta az előzetes írásbeli vizsgán való részvételt, akkor a tanuló maga dönti 

el, melyikbe nyújtja be az egységes írásbeli vizsgára való jelentkezési lapját, függetlenül attól, hogy 

a későbbiekben, a felvételi eljárás keretében hova nyújtja majd be jelentkezését, és milyen 

jelentkezési sorrendet jelöl meg.) Amennyiben a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő jelentkező élni kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésében biztosított jogával, a jelentkezési laphoz 

csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmet, valamint a szakértői bizottság véleményét. Az igazgató a 

kérelemről döntését határozat formájában hozza meg. 

Egy tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet írásbeli felvételi vizsgára. A tanuló 

teljesítményének megítélését az írásbeli vizsga választott helyszíne nem befolyásolhatja. (Az 

egységes feladatlap és javítókulcs alkalmazásával lefolytatott írásbeli eredményét minden – a 

rendszerbe bejelentkezett – középfokú iskolának el kell fogadnia a jelentkező tanulótól.)  

A központi írásbeli vizsgát 2022. január 22-én 10 órától kell megtartani. 

A szóbeli beosztást megkönnyítendő és a személyes beszélgetést megelőlegezendő eddig 

az időpontig kérjük iskolánk HELYI JELENTKEZÉSI LAPJÁNAK a leadását is. 

2022. január 27-én 14 órától azok a tanulók írhatnak pótló írásbeli felvételi vizsgát, akik az 

előző alkalommal alapos ok (orvos által igazolt betegség, váratlan közlekedési nehézség stb.) miatt 

nem tudtak részt venni az írásbelin. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet 

írásbeli vizsgát. A vizsga 2x45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15-20 perc 

szünetet kell adni. Az előző tanévek felvételi feladatlapjai és megoldásai a www.oktatas.hu 

honlapon érhetők el. 

A tanuló a kijavított dolgozatát 2022. január 28-án 8 és 16 óra között tekintheti meg. A 

vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban 

adhatja le. Észrevétel kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén 

tehető. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet 

igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. Ha az írásbeli 

vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az 

észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő 
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indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az 

észrevételt tevővel. Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja 

korábbi észrevételét, ezt egy munkanapon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A 

határidő elmulasztása jogvesztő. Az iskola a fenntartott észrevételt az ügyre vonatkozó 

dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az Oktatási Hivatalnak. 

Az írásbeli vizsga eredményéről a középiskola 2022. február 7-ig közvetlenül tájékoztatja a 

vizsgázókat, azaz az iskola bélyegzőjével, valamint az igazgató vagy az általa kijelölt személy 

aláírásával hitelesített, a tanuló nevére kiállított értékelő lapot ad át a tanulónak. 

A tanuló és szülője a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő programban előállított JELENTKEZÉSI 

LAPON hozza a középfokú iskola tudomására, hogy továbbtanulási céljai között szerepel az adott 

intézmény egy vagy több tanulmányi területe. Az iskolánkba jelentkezőktől kérjük az értékelő lap 

tanulói jelentkezési laphoz történő csatolását! (Az értékelő lap egyszerű fénymásolatként 

csatolható, hitelesítése nem kötelező. Az eredeti értékelő lap a jelentkezőnél marad.) 

A KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program a TANULÓI ADATLAPON a jelentkező által 

megadott sorrendbe állítja azokat a tanulmányi területeket, amelyekre a tanuló jelentkezett. Ennek 

megfelelően a programban azt a tanulmányi területet kell előbbre sorolni, ahol szívesebben 

folytatná tanulmányait a jelentkező. A középfokú iskolák döntését nem befolyásolja, hogy ki 

hányadik helyen jelölte meg az adott iskola valamelyik tanulmányi területét. 

Sajátos nevelési igényű tanulók jelentkezését – a hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében – 

nem áll módunkban fogadni. 

Az általános iskola 2022. február 18-ig továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú 

iskoláknak, a tanulói adatlapot pedig a Hivatalba. Az iskolai ellenőrzések érdekében az általános 

iskolák ennél korábbi időpontban is kérhetik a felvételi lapok kitöltéséhez szükséges adatok 

benyújtását. 

Iskolánk a felvételi eljárás keretében 2022. március 5-én 9 órától, továbbá március 9-én és 

10-én 15 órától szóbeli meghallgatást szervez hittanból, magyar nyelv és irodalomból. A felvételi 

beosztás megtekinthető lesz az iskola honlapján. 

Az iskolánk felvételi eljárásában megszerezhető felvételi összpontszám: 200 pont 

 tanulmányi eredmények: 50 pont - a 7.-es év végi és a 8.-os félévi jegyek (kivéve 

magatartás és szorgalom) összesített átlaga alapján, az alábbiak szerint:  

2,6-os átlagtól 2 pont 

2,7-es átlagtól 4 pont 

2,8-as átlagtól 6 pont 

2,9-es átlagtól 8 pont 

3-as átlagtól 10 pont 

stb. 

 központilag szervezett írásbeli vizsgán elérhető eredmény: 100 pont 

 szóbeli meghallgatás eredménye: 50 pont 

 

  

http://www.szentangela.hu/letoltesek/szobeli.pdf
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Az általános iskolát nálunk végzők a fentebbiektől eltérően szóbeli meghallgatás helyett a 

korábbi években nyújtott teljesítményük alapján beiskolázási pontszámot kapnak, amelynek 

maximális értéke szintén 50 pont lehet. Ez az őket tanító tanárok által adott pontszám a tantárgyi 

ismereteken túl a jelentkező gondolkodási és problémamegoldó képességét, nyitottságát, 

kifejezőkészségét, igényességét és viselkedéskultúráját értékeli. 

Iskolánk házirendjének értelmében a felvételi eljárás során azonos teljesítményt elérő 

tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulókat. Ezt követően a tanulók lakóhelyének az iskolához való közelsége, majd a családi 

kötődések (szülő vagy testvér járt-jár az intézménybe) veendők sajátos helyzetként figyelembe. 

2022. március 16-ig a középfokú iskola nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi 

jegyzékét, mely a jelentkező azonosító adata mellett tartalmazza a jelentkezőnek a felvételi 

eljárásban elért összesített eredményét és az iskola által meghatározott rangsorban elfoglalt 

helyét. 

2022. március 21-én és 22-án az általános iskolák tanulói szüleikkel módosíthatják a tanulói 

adatlapot. A módosítás új, módosító tanulói adatlap kitöltésével történik. A módosítás során az 

eredetileg benyújtott tanulói adatlapon feltüntetett iskolához újabb tagozat írható be, illetőleg az 

eredetileg beírt rangsor megváltoztatható, a beírt jelentkezések azonban nem törölhetők. Új 

tagozat csak az érintett középfokú iskolával történő előzetes egyeztetés alapján jelölhető meg. Az 

egyeztetés tényét a középfokú iskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon kell feltüntetni. Az 

új tanulói adatlap kitöltésével a korábban kitöltött tanulói adatlap érvényét veszti. Az általános 

iskola a módosító tanulói adatlapokat megküldi a Felvételi Központnak, a többi adatlapot 

visszaadja a tanulónak. 

2022. április 29-ig a felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az 

elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 

2022. május 28-án, 8 órától a már felvettek nyelvi szintfelmérőn vesznek részt. Ennek 

eredményét a júniusi beiratkozáskor tesszük közzé. 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a 2021. november 4-én (csütörtökön), november 16-

án (kedden) és december 1-jén (szerdán) 9 órakor kezdődő nyílt napjainkra. A nyílt nap keretében 

bemutatjuk iskolánkat, beszámolunk eredményeinkről, és lehetőséget biztosítunk tanórák 

látogatására is. Erre a www.szentangela.hu honlap Felvételi menüpontjában megtalálható űrlap 

kitöltésével lehet regisztrálni. A jelentkezőknek az eseményről részletes információkat küldünk. 

További kérdéseit a felveteli@szentangela.hu e-mail címen teheti fel, vagy az igazgatói 

fogadóórán kaphat választ azokra minden kedden 16 és 18 óra között! 

 

Budapest, 2021. szeptember 6. 

 Szalai Gábor László 

 igazgató 


