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Tisztelt Szülők, kedves Nyolcadikos 
és Negyedikes Tanulók! 

 
 

Intézményünk a 2022/2023-as tanévben a következő képzési irányokat 

indítja a fenntartó engedélyével. 

 

 

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÉPZÉS (TAGOZATKÓD: 0001 ) 
 

 4 évfolyamos gimnáziumi képzés, a 9-10. évfolyamon emelt óraszámú oktatással történelem, 

valamint magyar nyelv és irodalom tantárgyból. 

 

 

 

 



ÁLTALÁNOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS (TAGOZATKÓD: 0002) 

 

Négy évfolyamos gimnáziumi képzés, a 9-10. évfolyamon emelt óraszámú oktatással magyar nyelv 

és irodalom, valamint matematika tantárgyból. 

 

 

EMELT ÓRASZÁMÚ ANGOL NYELVI KÉPZÉS (TAGOZATKÓD: 0003) 

 

Négy évfolyamos gimnáziumi képzés, emelt szintű nyelvi képzéssel angol nyelvből. Az angol nyelvi 

képzésre jelentkezőknek szóbeli felvételi vizsgát nem szervezünk, de az angol nyelvi előismeret 

elvárt a jelentkezőktől.  

 

ÉNEK-ZENE MŰVÉSZETI KÉPZÉS (TAGOZATKÓD: 0004) 

 

Négy évfolyamos gimnáziumi művészeti képzés, a 9-10. évfolyamon emelt szintű oktatással ének-

zene tantárgyból. A képzésre jelentkezőknek alkalmassági meghallgatáson kell részt venni. A képzés 

ideje alatt az énekkari tevékenység kötelező. 

 

DRÁMATAGOZATOS MŰVÉSZETI KÉPZÉS (TAGOZATKÓD: 0005) 

 

Négy évfolyamos gimnáziumi művészeti képzés, a 9-10. évfolyamon emelt szintű oktatással dráma 

és színház tantárgyból. A képzésre jelentkezőknek alkalmassági meghallgatáson kell részt venni. A 

képzés ideje alatt a drámajáték foglalkozáson való részvétel kötelező. 

 

 

NYOLC ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS (TAGOZATKÓD: 0006) 

 

  Nyolc éves gimnáziumi képzés emelt szintű nyelvi képzéssel, melyet a 2022/2023-as tanévben 5. 

osztályba lépő (az idei tanévben általános iskolai 4. osztályos) tanulók számára hirdetünk meg. Az 

5. évfolyamtól az első idegen nyelv az angol vagy a német nyelv. A német nyelv oktatása kezdő 

szinttől indul. A második idegen nyelv oktatása a 9. évfolyamtól kezdődik, a tanulók választhatják 

az angol, német, francia vagy latin nyelvet második nyelvként. 

  A nyolc évfolyamos gimnáziumi képzésre jelentkező tanulókat csak az általános iskolai 

eredmények alapján rangsoroljuk, írásbeli felvételi vizsgát nem szervezünk. 

A képzés iránt érdeklődők a felvételi eljárással kapcsolatban részletesebb információkat találhatnak 

az iskola honlapján található tájékoztató anyagban. A jelentkező tanulókat és szüleiket a 

jelentkezési lapok beérkezése után felvételi elbeszélgetésre hívjuk. 

 

  Minden 9. évfolyamtól induló képzés esetében két idegen nyelv tanulása kötelező: az első idegen 

nyelv az általános iskolában már tanult nyelv (angol vagy német, angol tagozaton az angol), a 

második idegen nyelv választható (angol, német, francia vagy latin nyelv). A francia és a latin nyelv 

esetében a csoport indítása minimális létszámhoz (5-6 fő) kötött. 



   Valamennyi tagozatunkon biztosítjuk 11. évfolyamtól az emelt szintű oktatást a tanuló által 

választott tantárgyakból (a csoportok indítása létszámtól függ). 

 

A vidéki tanulók számára a kollégiumi férőhely biztosított. 

 

  Pályaválasztási szülői értekezletet, ahol az iskola egészéről adunk részletesebb tájékoztatást, 

2021. november 25-én (csütörtökön) délután tartunk 16.30-tól. 

 

Nyílt tanítási napot ugyancsak ezen a napon, 2021. november 25-én szervezünk, 08.00 órától várjuk 

az érdeklődőket. A nyílt napon 08.00 órától általános tájékoztatást adunk az iskolával, a felvétellel 

és a hitéleti neveléssel kapcsolatban, illetve ekkor van lehetőség óralátogatásra, az intézmény 

bejárására is az iskola által meghatározott keretek között (szervezett csoportokban történő 

óralátogatás, melynek során a képzési irányoknak megfelelő tantárgyi órákra lehet betekintést 

nyerni).  

 

A 9. évfolyamra meghirdetett valamennyi képzési irány esetében a felvétel feltétele a központi 

írásbeli vizsgán való részvétel magyar nyelv és irodalom valamint matematika tantárgyból. A 

központi írásbeli vizsga időpontja 2022. január 22. 10.00 óra. A vizsga egyik színhelye 

intézményünk: a vizsgára történő jelentkezés az általános iskolán keresztül történik, a jelentkezés 

határideje 2021. december 03. Kérjük, hogy a jelentkezési laphoz az SNI vagy BTMN kategóriába 

sorolt tanulók csatolják a szakértői vélemény másolatát, hogy a vizsgán a biztosítható 

kedvezményeket érvényesíteni tudjuk! 

 

  A társadalomtudományi (0001), az általános gimnáziumi (0002) és az angol nyelvi képzésre (0003) 

jelentkezőket felvételi elbeszélgetésre hívjuk be a jelentkezési lapok beérkezése után. A felvételi 

elbeszélgetés időpontjáról az általános iskoláknak küldünk értesítést. Az elbeszélgetésnek 

pontértéke nincs, a felvételi pontszámítást nem befolyásolja, a jelentkezők viszonyulását 

szeretnénk megismerni a világnézeti oktatáshoz, közelebbről megismerni a jelentkezőket. 

 

Az ének-zenei és drámatagozatos képzésre (0004 és 0005) jelentkezőknek alkalmassági 

meghallgatást szervezünk.  Az alkalmassági meghallgatásokat 2022. február 22-től tartjuk 

meghatározott beosztás szerint. A pontos beosztásról az általános iskolának küldünk értesítést a 

felvételi jelentkezési lapok beérkezése után. A művészeti képzésekre jelentkezők ekkor vesznek 

részt a felvételi elbeszélgetésen is. A meghallgatások helyszíne az iskola, követelményei 

megtalálhatóak az iskola honlapján, a Beiskolázás/Középiskola menüpont alatt. Az alkalmasság a 

felvétel feltétele.  

 

A jelentkezési lapok beérkezési határideje: 2022. február 18.  

 

Kérjük, hogy a 9. évfolyamra jelentkezők a jelentkezési lap mellé csatolják a felvételi vizsga értékelő 

lapjának fénymásolatát és az iskola honlapjáról letölthető szándéknyilatkozatot, az SNI vagy BTMN 

kategóriába tartozó tanulók a szakértői vélemény másolatát, valamint, ha a jelentkező 

halmozottan hátrányos helyzetű, az erről szóló jegyzői igazolást! 



A felvételi kérelmek elbírálásakor a 9. évfolyamra történő beiskolázás során  pontazonosság esetén 

a következő  szempontok szerint rangsoroljuk a jelentkezőket: 

1. A jelentkező halmozottan hátrányos helyzetű. 

2. A jelentkező lakóhelye Szolnok városa. 

3. Az iskola egyházi jellegének és a világnézetileg elkötelezett oktatásnak feltétel nélküli 

elfogadása, melyet a jelentkező a felvételi laphoz kötelezően csatolandó 

szándéknyilatkozat aláírásával ismer el. 

4. A jelentkező országos és megyei vagy egyéb kiemelkedő versenyeredménnyel rendelkezik. 

5. A jelentkező összesített központi írásbeli eredménye magasabb. 

6. A jelentkező lakóhelye Szolnok kistérsége. 

7. A fönti szempontokon túli pontazonosság esetén: 

-  a társadalomtudományi osztályban az a jelentkező kerül a rangsorban előbbre, akinek 

magyar nyelvi központi írásbeli felvételin elért eredménye jobb,  

- az általános gimnáziumi képzésben a matematika központi írásbeli vizsgán jobb eredményt 

elért jelentkező,  

- az angol nyelvi képzésben az, akinek általános iskolai eredményei angol nyelvből átlagban 

magasabbak,  

- az ének-zene képzésben és a dráma tagozatos képzésben az alkalmassági vizsgán 

eredményesebben szereplő tanulók. 

 

A felvételi eljárással, képzésekkel kapcsolatos egyéb kérdések esetén tájékoztatást a 06 20 553 

4939-es telefonszámon lehet kérni, Molnár Zsolt igazgatóhelyettestől. A felvételi eljárással 

kapcsolatos általános információk és anyagok (pl. szándéknyilatkozat, pontszámítás, alkalmassági 

vizsga követelményei) megtalálhatóak az iskola honlapján is (www.tiszaparti-

szolnok.hu/Beiskolázás/Középiskola).    

                                    

                       SZERETETTEL VÁRJUK A JELENTKEZÉSEKET!  

 

                                                                                                                   Balog Zsolt 

                                                                                                                      igazgató 

      

 
Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium  

5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 4/a. 

Telefon: (56) 513 821, Fax: (56) 513 822 

E-mail cím: titkarsag@tiszaparti.sulinet.hu  

Honlap: www.tiszaparti-szolnok.hu  

(OM azonosító: 201326)  
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A 9. évfolyammal induló képzésekre iskolánkból jelentkező tanulók felvételi eljárására  

vonatkozó információk 

 

A 9. évfolyamtól induló képzésekre az iskolán belülről jelentkező 8. osztályos tanulók esetében 

azoknak a tanulóknak, akik a pedagógiai programban meghatározott feltételeknek megfelelnek, a 

tanév rendjében meghatározott felvételi eljárásban nem kell részt venniük, a feltételek teljesítése 

révén a tantestület jóváhagyásával folytatják az iskola gimnáziumi képzésein tanulmányaikat. 

 

A pedagógiai programban meghatározott felvételi feltételek:  

- a tanuló példás magaviselete és szorgalma,  

- a közismereti (kötelező érettségi) tantárgyakból legalább 4-es tanulmányi eredmény (7.  

              év végi és 8. félévi eredmények), 

- a tanuló elkötelezettsége a középiskolai tanulmányok iránt, 

- támogató szülői háttér. 

 

Amennyiben az iskolán belülről jelentkező 8. osztályos tanuló a feltételeknek nem felel meg, a 9. 

évfolyamtól induló képzésekre a tanév rendjében meghatározott felvételi eljárás keretében kell 

benyújtani jelentkezését. Ebben az esetben a tanuló az iskolán kívülről jelentkező tanulók között a 

felvételi rangsorban kerül rangsorolásra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



A felvételi pontszámítás áttekintő táblázata 
 

2022/2023. tanévi beiskolázáshoz 
 
  A felvételi eljárásban a jelentkezők pontszámát a 9. évfolyamra történő beiskolázás során alapvetően a 
magyar nyelvből és matematikából szervezett központi írásbeli vizsga eredménye, valamint az általános 
iskolai tanulmányi eredmények alapján számítjuk. Alkalmassági meghallgatást csak az ének-zene és a 
drámatagozatos képzésre jelentkezők esetében szervezünk, az alkalmasság a felvétel feltétele. A 9. évfolyam 
felvételi eljárásában minden meghirdetett képzési irányon maximum 160 pont érhető el, a nyolc évfolyamos 
gimnázium felvételi eljárásában maximum 60 pont. 
A központi egységes írásbeli eredmény alapján maximum 100 pont szerezhető (magyar nyelvből 50 pont, 
matematikából 50 pont). 
Az általános iskolai eredmények pontszámítási módja a különböző képzési irányokon a következők szerint 
alakul (a táblázatok az „ideális” esetet mutatják, tehát ha a jelentkező minden tantárgyból jeles 
eredménnyel jelentkezik iskolánkba; a 2x szorzó azt jelzi, hogy az adott tantárgy év végi vagy félévi 
eredményei duplán számítanak): 
 

 
 

Társadalomtudományi képzés  (0001-es tagozatkód) 
 

Tantárgy 7. év vége 8. félévi 
eredmény 

Összesen 
max. 

magyar nyelv és irodalom 5x2 5x2 20 pont 

történelem 5x2 5x2 20 pont 

matematika 5 5 10 pont 

idegen nyelv 5 5 10 pont 

Összesen az általános iskolai eredmények 
alapján elérhető maximális pontszám 

  
60 pont 

A központi írásbeli eredményével (100 pont) 
együtt elérhető maximális felvételi pontszám 

 
160 pont 

 
 

 
 

Általános gimnáziumi képzés (0002-es tagozatkód) 
 

Tantárgy 7. év vége 8. félévi 
eredmény 

Összesen 
max. 

magyar nyelv és irodalom 5 5x2 15 pont 

történelem 5 5x2 15 pont 

matematika 5 5x2 15 pont 

idegen nyelv 5 5x2 15 pont 

Összesen az általános iskolai eredmények 
alapján elérhető maximális pontszám 

  
60 pont 

A központi írásbeli eredményével (100 pont) 
együtt elérhető maximális felvételi pontszám 

 
160 pont 

 
 
 
 
 
 

 



Emelt szintű képzés angol nyelvből (0003-as tagozatkód) 
 
 

Tantárgy 6. év vége 7. év vége 8. félévi 
eredmény 

Összesen 
max. 

magyar nyelv és irodalom - 5 5 10 pont 

történelem - 5 5 10 pont 

matematika - 5 5 10 pont 

idegen nyelv 5x2 5x2 5x2 30 pont 

Összesen az általános iskolai 
eredmények alapján elérhető 

maximális pontszám 

  
60 pont 

A központi írásbeli eredményével (100 
pont) együtt elérhető maximális 

felvételi pontszám 

  
160 pont 

 
 

Ének-zene művészeti képzés (0004-es tagozatkód) 
 

Tantárgy 7. év vége 8. félévi 
eredmény 

Összesen 
max. 

magyar nyelv és irodalom 5 5 10 pont 

történelem 5 5 10 pont 

matematika 5 5 10 pont 

idegen nyelv 5 5 10 pont 

ének-zene 5x2 5x2 20 pont 

Összesen az általános iskolai eredmények 
alapján elérhető maximális pontszám 

  
60 pont 

Alkalmassági meghallgatás                        
értékelése 

alkalmas vagy nem alkalmas  
minősítéssel 

A központi írásbeli eredményével (100 pont) 
együtt elérhető maximális felvételi pontszám 

  
160 pont 

 
 

Dráma és színjátszás művészeti képzés (0005-ös tagozatkód) 
 

Tantárgy 7. év vége 8. félévi 
eredmény 

Összesen 
max. 

magyar nyelv és irodalom 5x2 5x2 20 pont 

történelem 5 5 10 pont 

idegen nyelv 5 5 10 pont 

matematika 5 5 10 pont 

ének-zene 5 5 10 pont 

Összesen az általános iskolai eredmények 
alapján elérhető maximális pontszám 

  
60 pont 

Alkalmassági meghallgatás értékelése                      alkalmas vagy nem alkalmas  
minősítéssel                                                         

A központi írásbeli eredményével (100 pont) 
együtt elérhető maximális felvételi pontszám 

  
160 pont 

 

 
A felvételivel kapcsolatban bővebb információk kérhetőek Molnár Zsolt igazgatóhelyettestől a  
06 20 553 4939 telefonszámon. 



AZ ALKALMASSÁGI MEGHALLGATÁSOK KÖVETELMÉNYEI 
 

ALKALMASSÁGI MEGHALLGATÁS KÖVETELMÉNYEI AZ ÉNEK-ZENE MŰVÉSZETI KÉPZÉSRE 
JELENTKEZŐKNEK 

(0004-ES TAGOZATKÓD) 
 

 A jelentkezőknek több népdal éneklésével kell készülniük a meghallgatásra, célszerű régi és 
új stílusú népdallal egyaránt készülni, és a dalokhoz kapcsolódó népzenei ismeretekkel 
rendelkezni 

 Kottaolvasás                      
      ●     Zenetörténeti alapismeretek  (az általános iskolai tankönyvek alapján)    
      ●     Zeneelméleti ismeretek   
 
A meghallgatásnak pontértéke nincs, a jelentkezők „alkalmas” vagy „nem alkalmas” minősítést 
kapnak a meghallgatáson. A „nem alkalmas” minősítést kapott vizsgázók a felvételi rangsorolásában 
nem vesznek részt a továbbiakban. 
    
 

ALKALMASSÁGI MEGHALLGATÁS KÖVETELMÉNYEI A DRÁMA ÉS SZÍNJÁTSZÁS TAGOZATRA 
JELENTKEZŐKNEK (0005-ÖS TAGOZATKÓD) 

 
 
A meghallgatáson a jelentkezők maximum 15-20 fős csoportokban vesznek részt.  
 
Az alkalmassági meghallgatás részei:  
 

- A rögtönzőkészség, a kreativitás szóban, gesztusokban, mozgásban megnyilvánuló formáit 

játékos feladatok keretében vizsgáljuk. A jelentkezők csoportokban kapnak ezek vizsgálatához 

feladatokat. 

 

- A vizsgázóknak egy kötelező verssel és három szabadon választott, lehetőleg korukhoz illő, 

az általános iskolai irodalom tankönyvekben szereplő verssel kell készülni a meghallgatásra. 

Az egy kötelező verset az iskola jelöli ki, ennek előadása minden jelentkező esetében a 

meghallgatás része. A 2021/2022-es tanévben jelentkezők esetében a kötelező vers: Weöres 

Sándor: A tündér c. verse 

- A három szabadon választott versből egy előadását kéri a bizottság, saját döntése alapján. A 

versek memoriter előadása kötelező, nem fogadható el, ha a vizsgázó felolvassa a verseket. 

Kérjük továbbá, hogy a három szabadon választott vers ne általános iskolai memoriter legyen 

(pl. Himnusz, Szózat, Nemzeti dal, Anyám tyúkja…stb.) 

 
A meghallgatás időtartama: kb. 60 perc. 
 
Kérjük, hogy a tagozatra jelentkezők a jelentkezési laphoz egy kézzel írott motivációs levelet is 
csatoljanak maximum A/4 oldal terjedelemben, amelyben a jelentkező leírja a kötődését a 
színjátszáshoz vagy céljait, elképzeléseit a képzéssel kapcsolatban (pl. eddigi eredmények, versenyek, 
előzetes tapasztalatok). 
 

 


