ÉRDI VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM
(OM azonosító: 032551)

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE
a 2018/2019-es tanévre

BEISKOLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK ITT TALÁLHATÓK:
http://vmg-erd.hu/
http://www.oktatas.hu/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/2017_2018beiskolazas

A gimnáziumba jelentkezők egységes írásbeli felvételi vizsgán
vesznek részt.
A felvételi eljárás anyagába a szülő, vagy a tanuló gondviselője, és a
tanuló betekinthet, a szóbeli felvételi vizsgán jelen lehet, a döntés ellen a
magasabb jogszabályok szerint fellebbezéssel élhet.
A felvételi vizsga eredménye a nyolcosztályos gimnáziumba jelentkezők
számára három fő részből tevődik össze:
1. Általános iskolai tanulmányi eredmények,
2. a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú magyar nyelv és
matematika
feladatlapokkal
megszervezett
írásbeli
vizsga
eredményei,
3. a szóbeli meghallgatás eredménye.

Nyolcosztályos gimnázium (tagozat kód: 0007)
A központi írásbeli vizsga során legmagasabb pontszámot elért tanulók végső
sorrendjének kialakításához figyelembe vesszük a szóbeli meghallgatás eredményét,
valamint az eddigi tanulmányi tevékenységüket a negyedik évfolyamos értékelések
alapján.
A nyelvválasztás lehetősége a bejutás sorrendjétől és az eddig tanult nyelvtől
függ.
Nyolcosztályos tagozaton az elérhető pontszám: 180 pont
matematika

maximum 50 pont

Írásbeli vizsga

100 pont
magyar nyelv

maximum 50 pont

Eddigi tanulmányi tevékenység

40 pont

Szóbeli meghallgatás

40 pont

A szóbeli felvételi vizsgák időpontja: 2018. február 26-28.
A szóbeli felvételi elbeszélgetések tematikája itt található:
http://vmg-erd.hu/
A jelentkezési lapok kitöltéséhez szükséges intézményi adatok:
Az intézmény neve

Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium

Intézmény azonosító kód

032551

Címe

2030 Érd, Széchenyi tér 1.

Telefon, fax száma

06/23 365 671 vagy 06/23 367 229

E-mail címe

vmg@vmg-erd.hu

Weblap címe

www.vmg-erd.hu

Intézményvezető

Szilasné Mészáros Judit

e-mail címe

szilasne@vmg-erd.hu

Beiskolázásért felelős

Geri Csaba

e-mail címe:

geri.csaba@vmg-erd.hu

TAGOZATKÓD

0007 NYOLCÉVFOLYAMOS
GIMNÁZIUM

A felvételi eljárás rendje
A középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2017/2018-as
tanévben

Határidők

Feladatok

2017.11.15.

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi írásbeli
felvételit szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik
évfolyamosok számára írásbeli felvételit szervező középfokú
intézmények jegyzékét.

2017.12.08.

A
tanulók
jelentkezése
a
központilag,
egységes
követelmények szerint szervezett írásbelikre közvetlenül a
vizsgát szervező intézménybe.

2018.01.20.
(szombat) 10:00

Egységes írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8
évfolyamos gimnáziumokban.

2018.02.08.

Az egységes írásbelit szervező középfokú intézmények értesítik
az írásbeli eredményéről a tanulókat.

2018.02.19.

A szülő továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a
középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát
pedig a Felvételi Központnak.

2018.02.26-28.

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás
keretében, a legjobb írásbeli dolgozatok sorrendje alapján
kiválasztott tanulók számára.
(Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium)

2018.04.20.

A Felvételi Központ egyezteti az elektronikusan és levélben
érkezett igazgatói döntéseket, kialakítja a végeredményt az
igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és
elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

2018.04.27.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről
vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az
általános iskoláknak.

