
 

Felvételi lehetőségek 
 

 

MNÁMK Általános Iskola 

 

Az általános iskolába történő felvétel szülői nyilatkozatok alapján az adott év áprilisában 

történik – beíratáskor nyomtatványon (beiratkozási lap). 

 

Intézményünkben a szülők az első és második osztályra vonatkozóan kétféle lehetőség közül 

választhatnak: 

1. Egész napos iskola 

2. Napközi otthonos iskola (bővebben lásd Pedagógiai Program) 

Az alsó tagozat minden évfolyamán biztosítunk szervezett tanulás irányítást, felzárkóztatást, 

tehetséggondozást a tanulók részére. Minden tanév májusában írásban mérjük fel a következő 

tanév igényeit. 

A napközis ellátás igénylését a szülőknek szeptember első napjaiban az iskolavezető által 

kijelölt időpontban írásban meg kell erősíteni. 

Az napközis ellátás lemondása a szülő írásbeli kérelmére történik, melyet az iskola 

igazgatójának kell benyújtani az érintett hónap előtti hó utolsó szerdájáig. 

Tanulószoba 

Az ötödik és hatodik évfolyamon a tanulók részére tanulószobai foglalkozást szervezünk. 

Minden jelentkező tanuló felvételt nyer, amíg a csoport összlétszáma el nem éri a Köznevelési 

törvényben meghatározott felső határt. Ha a férőhely megengedi, év közben is lehetséges a 

felvétel. 

A tanulószobai foglalkozást 14.00 óra után napi 2 órában a tanulók órarendjéhez igazodva 

szaktanár irányításával szervezzük.  

 

 

MNÁMK Gimnázium és Szakgimnázium 

 

Tagozatok kódszámai 

Kód: 0005 Hatosztályos gimnáziumi képzés (A osztály) 

Felvételi vizsga nincs, pontok számítása általános iskolai eredmény alapján 

 

 

Kód: 0001 Nemzetiségi nyelvi előkészítő osztály („Nulladik” osztály) 

Felvételi vizsga nincs, pontok számítása általános iskolai eredmény alapján 

 

 

Kód: 0002 Német-magyar egyedi tanterv alapján működő tagozat  

                               (B osztály) 

Felvételi vizsga nincs, pontok számítása általános iskolai eredmény alapján 

 

 

Kód: 0003 Kétnyelvű német nemzetiségi tagozat (C osztály)  

 Felvételi vizsga nincs, pontok számítása általános iskolai eredmény alapján 

 

 

Kód: 0004 Szakgimnázium, turisztika szakirány (D osztály) 

Felvételi vizsga nincs, pontok számítása általános iskolai eredmény alapján 
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Felvételi eljárás 

A pontszámítás rendje a felvételi eljárásban 

 

A felvétel pontjainak számítása az alábbi rendszer szerint történik:  

 

A hozott pontokat a hatodik vagy a nyolcadik osztály elvégzése után történő jelentkezéstől 

függően az 5. vagy a 7. osztály év végi és a 6. vagy a 8. osztály félévi osztályzatai alapján 

számítjuk. A következő tantárgyak eredményeit vesszük figyelembe: magyar nyelv, magyar 

irodalom, német nyelv vagy valamilyen idegen nyelv, matematika, történelem, fizika. 

Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a tantárgyi felmentéssel jelentkezők esetén arányos 

pontszámítást alkalmazunk. 

 

 

Az iskolába történő felvételről tehát – mind az MNÁMK Általános Iskolájából, mind külső 

iskolákból érkező tanulók esetében - az általános iskolában szerzett eredményekből számított 

pontok döntenek. A tagozatokba sorolás megkönnyítése érdekében mind a hatosztályos mind 

a négyosztályos német-magyar, a nemzetiségi tagozat valamint a szakgimnáziumi osztályba 

jelentkezők számára lehetőséget biztosítunk német nyelvű orientációs beszélgetésre. 

 

A jelentkezés módja és egyéb információk 

 

Iskolánk nem vesz részt a felvételi eljárást megelőző országos közös írásbeli 

vizsgafolyamatban.  

 

Jelentkezés módja: 

Az érdeklődő diákok az általános iskolában beszerezhető, kitöltött JELENTKEZÉSI LAP- 

pal jelentkezhetnek iskolánkba.  

 

Ennek feladási határideje: az adott év februárjában az arra kijelölt nap 

 

Beiratkozás: az adott év június végén az arra kijelölt napon 

 

 


