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_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Felvételi kritériumok a nyolcosztályos  gimnázium (7902J)  

első osztályába a 2024/2025-ös tanévre 
 

 

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa T.t. 245/2008 számú törvénye (Közoktatási 

törvény), valamint kiegészítései és módosításai értelmében a 2024/2025-ös  tanévre szóló 

felvételi kritériumok a következők: 

Az osztályok száma az első évfolyamban:  1 

Engedélyezett diáklétszám:   a Regionális Oktatási Hivatal későbbi 

döntése alapján 

 

1. A nyolcosztályos gimnázium első évfolyamába csak azok a jelentkezők nyerhetnek 

felvételt, akik az idei tanévben végzik el az alapiskola 5. osztályát.  

2. A nyolcosztályos gimnáziumba az alapiskola 5. osztályos tanulói jelentkeznek, 

akiknek rendesen kitöltött jelentkezési lapját 2024. március 20-ig kell eljuttatni 

a gimnáziumba. 

3. A jelentkezési kérelmet az oktatási minisztérium által jóváhagyott jelentkezési lapon 

kell benyújtani. A gimnáziumi tanulmányok megkezdéséhez nincs szükség különleges 

képességek, készségek, illetve tehetség felmérésére. Nem követelmény az egészségügyi 

alkalmasság igazolása sem.  

Azok a tanulók, akik valamely gyülekezet tagjai, lelkészi vagy plébánosi ajánlást is 

csatolhatnak a jelentkezési laphoz. 

Az egészségkárosult diákok a jelentkezési laphoz csatolják az orvosi igazolást is. 

A sajátos nevelési igényű diákok esetében a tanácsadó és megelőző központ diagnosztikai 

kivizsgálásáról szóló két évnél nem régebbi jelentését kell mellékelni. 

4. A felvételi vizsgára a SzK Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériumának 

(oktatási minisztérium) rendelkezése alapján meghatározott időpontban kerül sor.  

A felvételi vizsga helyszíne: Daxner u. 42, Rimaszombat. 

5. A jelentkezők felvételéről az oktatási minisztérium által meghatározott időpontban 

a gimnázium igazgatója dönt a felvételi bizottság által összeállított eredménylista alapján.  

6. Minden ötödikes diák írásbeli felvételi vizsgát tesz. A jelentkező sikeres felvételi vizsgát 

tesz, ha részt vesz a felvételi vizsgán, a felvételi eljárás során legalább 30 pontot szerez és 

egyidejűleg az egyes felvételi tantárgyakból megszerezi a szükséges minimális 

pontszámot. A felvételi vizsgán elérhető pontszám az alábbi részpontszámokból tevődik 

össze: 

 

Gymnázium Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej 

cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským 

Tompa Mihály Református Gimnázium 
Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota, tel.: 00421-47-56 21 511, 56 33 578 

e-mail: tmrg@reformata.sk, web:www.tmrg.sk 
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6.1. A felvételi vizsga eredményei magyar nyelv és irodalomból, szlovák nyelv és 

szlovák irodalomból, matematikából – elérhető legmagasabb pontszám 60 pont. 

 

- írásbeli felvételi magyar nyelv és irodalomból  max. 20 pont 

- írásbeli felvételi szlovák nyelv és szlovák irodalomból max. 20 pont 

- írásbeli felvételi matematikából    max. 20 pont 

 

Ahhoz, hogy a tanuló eredményes felvételi vizsgát tegyen, magyar nyelv és irodalom, 

valamint szlovák nyelv és szlovák irodalom tantárgyakból legalább 6, matematikából 

legalább 5 pontot kell megszereznie. 

 

6.2. A tanuló az alapiskolai bizonyítványaiért legfeljebb 60 pontot kaphat. A negyedikes 

év végi jegyeiért 30 pontot és az ötödikes félévi jegyeiért szintén 30 pontot.  Ebből a 

pontszámból vonunk le pontokat az alábbi kulcs szerint: 

 

minden dicséretes (2) osztályzatért  2 pont  

minden jó (3) osztályzatért   4 pont 

minden elégséges (4) osztályzatért  6 pont 

 

6.3. Kiegészítő pontok 

A tanulmányi versenyek, valamint a művészeti és sportversenyek résztvevőinek beszámított 

pontszámai (minden egyes verseny esetében csak az elért legmagasabb helyezésért számítjuk 

be a pontokat): 

 

Helyezés Járási/területi Kerületi Országos 

 1.hely 4 7 10 

2. hely 3 6 9 

3. hely 2 5 8 

Eredményes megoldó 1 4 7 

 

A versenyeredményekért legfeljebb 30 pontot lehet szerezni. 

 

A versenyek szervezői által kiállított oklevelet, vagy annak fénymásolatát kérjük legkésőbb 

a felvételi vizsga napján 8:00 óráig a gimnázium igazgatóságán felmutatni. 

 

A lelkészi vagy plébánosi ajánlással rendelkező tanulóknak az összpontszámhoz 4 pontot 

adunk hozzá. 

 

1. A fogyatékossággal élő jelentkezők felvételi vizsgájának formája és terjedelme 

a szakvélemények figyelembe vételével fogyatékosságuknak megfelelően lesz 

meghatározva.   

2. Pontegyenlőség esetén a következő sorrendben előnyt jelent: 

a) a csökkent munkaképességű tanuló előnyt élvez a vizsgán az azonos eredménnyel 

teljesítő tanulókhoz képest, 

b)  a versenyeken elért magasabb pontszám a 6.3. pont alapján. 
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c) az írásbeli felvételi vizsgán megszerzett magasabb pontszám a 6.1. pont alapján, 

d)  a bizonyítványban elért eredmények a 6.2. pont alapján.  

 

3. A diákoknak a felvételi eljárás során szerzett pontszámai alapján összesített 

eredménylista készül. Az eredménylista elején azok a tanulók szerepelnek, akik 

felvételi vizsga nélkül nyertek felvételt. Azok a tanulók nyernek felvételt, akik az 

összesített eredménylistán legfeljebb azon a helyen szerepelnek, amennyi a felvehető 

tanulók száma. 

4. Amennyiben a jelentkező komoly egészségügyi okok miatt nem tud részt venni a felvételi 

vizsgán, három napnál nem régebbi orvosi igazolással kell igazolni a távolmaradását 

legkésőbb a vizsga megkezdésének időpontjáig. Ebben az esetben a felvett tanulók száma 

csökken az igazoltan távolmaradók számával. A távolmaradók számára az igazgatónő 

meghatározza a pótló vizsga időpontját. A pótló vizsgára legkésőbb augusztus utolsó 

hetében kerül sor. A pótló vizsga eredményei be lesznek sorolva a felvételt nem nyert 

tanulók eredményei közé és az így kialakult sorrend alapján nyernek felvételt 

a jelentkezők a jóváhagyott létszámban. 

5. A felvételi eredmények nyilvánosságra hozatalánál a jelentkezők személyi adatai helyett 

azok a kódszámok szerepelnek, amelyeket a tanulók a felvételi eljárás során kapnak.     

6. A gimnázium igazgatója az iskola honlapján és a hirdetőtábláján az oktatási minisztérium 

által meghatározott napon nyilvánosságra hozza a jelentkezők listáját a felvételi eljárás 

során szerzett pontok sorrendjében. 

7. A határozat kézhezvétele után a tanuló törvényes képviselője kötelező érvényű 

nyilatkozatot tesz arról, hogy a tanuló belép vagy nem lép be az iskolába. Ezt 

a nyilatkozatot postán, személyesen vagy elektronikusan három munkanapon belül 

elküldi a gimnáziumba.  

 

A felvételi kritériumokat a nevelőtestület a 2022. november 23-án tartott értekezletén 

megtárgyalta.  

 

Rimaszombat, 2022. november 23. 

 

      Molnár Beáta 

                   igazgató   


