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Felv6teli krit6riunok
az alapi6kolak v6gz6s tanul6i szam'ra a

Dunaszerdahelyi Magyar Tan;yetufi Vid6ifejlesztdsi Szakkdz6piskola els6 6vfolyam'ba
a 2018/'lg-es tan6vre

A dunaszerdahelyi Magyar Tanitisi Nyelvti Vid6kfejleszt6si Szakkdz6piskola igazgat6ja a Szlov'k

ioia..u"lg N"-r"ti f;6csa eltal kiadott tiirvdnykainyvdnek 24512008-as szemir az.oldat6sr6l €s neveldsr6l

trOiJ io*?.y" (iskolai tttrveny) alapjan 6s az 596/2003-as szemt iskolai kdzigazgatasr6l 6s

Onrendelker6sr6l sr6l6 tO.v6nnyil, a Szlovrik Iskolatigyi Miniszl€ium 65/2015-ijs sz6mi ki6ltv6ny6val'

uuin-ini to-enyU"geszit6sekkel 6s m6dosit6sokkai <isszhangban, a 61/2015-6s sz6m[ a szakkepz6sr6l

.rOiJ io*g"y 
"lup:a"-es 

a pedag6giai tanrccsal val6 egyetet6s alapj6n a kdvetkezii felvdteli kit€riumokat

hat6rozza mig az alapiskol6k v6gziis tanul6i szem6ra a 2018/201g-es tan6vre'

A f elvetel i kijvete I m 6nvek :

> Felv6teli vizsga nelkiil felveszLlnk minden jelentkez6i, aki a Felm6res 9/2018 valamennyi tanta€yeban

iobb eredm6nyt 6r el, mint 90 %.
> n t"f"iiil 

"iriq; 
id6pontja . /1 kdr/ 2018. majus 14. 6s m{jus 17', valamint /2 kor/2018'jnnius19

A tanul6k a kovetkezo tantargyakb6l tesznek kasbeli vizsgdt:

1.00 - 1.10 20 pont
1.11 - 1.20 19 pont
1.21 - 1.30 18 pont
1.31 - 1.40 17 pont
1.41 - 1.50 16 pont
1.51 - 1.60 15 pont
1.61 -1.'70 14 pont

Strcdrui odbomd Skola rozvora Yidieka
i v''rlaol'acim jar:kom ma{:rskf:t
vidikfe;leszt6si Szakk6zepiskola
llnr !a ltefrnt i533/3, 929 35 D!ftisld Sd. ' ,ti.rrftAldy

1.71 - 1.80 13 pont
1.81 - 1.90 12 pont
1.91 - 2.00 11 pont
2.01 - 2.10 l0 pont
2.ll -2.20 9 pont
2.21 -2.30 8 pont
2.31 -2.40 7 pont

i6nulfrEivi szak, szakrranyzat tant6rqvak l6tszam

6lelmiszeripar - mindsegellendr I\,1J1SJL. CHE '10

farmeroazdalkodAs IMJL, SJL BIO 10

lovaqlSs 6s l6tenv6szt6s MJL, SJL, BIO 10

reoionalis ideqenforqalorn menedzsele I\4JL SJL. MAT '15

szoheltatasok az ideqenforgalomban I\,4J1 SJL, MAT 15

f iiTelakaddmia(verdegl6lo-esszelod?iparikepzes) MJL, SJL, ideqen nyelv 30

a tanu{6 a kovetkez6 pontszAmot kapiai ponlsz{m =

max. '10 pont tantdryyank6nt, maximalis pontsz6m

> A felveteli vizsgekon 'l'10 pontos pontrendszer van, amely az alabbiak szerint tev6dik 6ssze:

Felm6r6sI evf ,' - 2opont
Eredm6ny tant6rgyak szerint osszesen . .. 60 pont

Alapiskol6b6l hozoti atlag .. .. . " 20 pont

Versenyek ....... .. ..... .. ..'. 
"l0pont

.A 9/2018 FEL[/ERES orsz6gos felmeres k6t tantargyanak (matematika, tanitasi nyelv) eredm6nyeert
eredmtny o/o

10
20.

. Eredm6ny tant rgyak szerint dsszesen
n fetveteti vizsgan-iz egyes tantargyakra el6rhet6 pontsz6m 20 pont, ez egyutt dsszesen 60 pont

. Az alapiskolab6l hozott atlag
20 po;t efhet6 el a nyolcadik evfolyam 6vv6gi valamint a kilencedik evfolyam f6l6vi eredm6nyenek

6tlageb6l a kdvetkez6k6pPen:



2.41 -2.50 6 ponl
2.51-2.60 5 ponl

2.61 -2;10 4 pont
2.'71-2.80 3 pont

Az atbg kiszdmitrs,n,la kovetkez6 tant6rgyak 6rdemlegyei szemitanak be

2.81-2.90 2 pott
2.91. 3.00 l pont

3.01 -tdbb 0 pont

Malematika
Fizika

Magyar nyelv 6s irodalom
Szlov6k nyelv
ldegen nyelv - nemet vagy angol

., a jarasi helyezdsert

T6ft6nelem
Foldrajz
TermeszetEjz Kemia

Ezek a tantargyak minden alapiskolaban oszteVozottak.

A felv6teliz6 tanu16 bvebbi pontokat gyijjthei max. 10 pontot a sikeres reszv6telert az

lskolaugyi ftIiniszt6rium Sltal kiid tantargyi vercenyekben 6s olimpi6kon a 8 6s a I
6vfolyamban az alabbi kulcs alapjan:

'1. hely
2 hely
3. hely
4. hely

4 pont
3 pont
2 pont
'I ponl

5 pont
4 pont
3 pont
2 pont

7 pont

.l a megyei helyezesert t hely
2 hely
3. hely
r6szv6tel6rt

.i. az orszagos reszveteErt

A felv6teliz6 tanul6kat a kdvetkez6 sorrendben rangsoroljuk, egyen16 pontszdm eseteben
figyelembe vesszuk:
a) Az egeszs6gileg karosult
b) Sikeres megfejt6 (1. -3. helyez6s) az orszdgos, keruleti, jar6si olimpian a kdvetkez6

tant6rgyakb6l: tefmeszetrajz, matematika, fizika, k6mia, valamint a sport6gakban el6rt
helyezesek

c) Az alapiskolai tanulm6nyi aflaga
d) a L evfolyam 1. felevi tanulmenyi etlaga

Minden jelentkez6 legk6s6bb 14 nappal a vizsgSk el6tt megkapja a felv6teli vizsgera sz616

meghlv6t, amelyben megtalalja a vizsgeval kapcsolatos infomaci6kat 6s egy k6dszemot, amely

helyetteslti a szemelyiadataii az adatvedelmi t6rv6ny 6delm6ben.

A felveteli vizsga formeja lresbeli teszt lesz az adott tantargybdl. A temakdrdk a !4{4.9l!!gq!qsL
honlapon lesznek jsmertetve-

Ha a jelentkezo indokolt esetben nem tud reszt venni a felv€teli vizsgan (betegseg, versenyen val6

reszv6tel stb.), legk6s6bb a vizsga napjen 8,00 6r6ig lresban igazolja €vollete okAt. A SZK OM
altal kiadott 245l2008-os Kozlony 65.S-anak 2-ik es a 66 S 5-ik bekezd€se alapj6n a felvehet6
tanul6k szama az lgazollan hianyz6 tanul6k szdm5val csokkentve lesz. Ezekre a helyekre a

hiSnyz6k a p6fterminusban felveteli vizsg6t tehetnek.

A felv6teli bizotts6g 2018. m6jus 14-en es majus 17-en /1. kor/, valamint 2018 jUnius 19-6n /2 kor/

Ul 6ssze, a vizsga eredmenyeit m6g aznap nyiMenossagra hozza az iskola ep0bteben es az iskola

honlapjen (wvwv.dunaqro.sk).

Az iskola igazgat6ja a felveteli vizsgdk eredm6nyeinek kiert6kelese u€n 3 napon belul ajenlott
lev6lben edeslti a tanu16 jogi k6pvisel6jet a vizsga eredmeny6r6l. Ha a tanu16 felveElt nyert, a level
tartalmazza a beiratkozes id6pontjat.

A hatalyban lev6 towenyek 6rtelmeben az iskola igazgatoja a beiratkozas id6pontjat 2018. mejus
16, - 25-ig 11. k6r/ es 2018. jnnius '19. - 25-ig 12. kor/ naponta 9,00-12,00 6raig 6s 13,00 - 15,00



6raig hat6rozza meg. A felvett tanul6 jogi k6pvisel6ie a jelzett id6pontban szem6lyesen kdteles
az iskola igazgabsegdn a tanuld beiratasat ek6gezni. A beiratkozaskor a sz0l6 felmutaqa a
szemelyazonossegi igazoMany6t, a felvdtelt tanustt6 okiratot 6s az alapiskola eltal kladott
beiratkoze8i hpot.

Amennyiben a felvett tanul6 jogi k6pvisel6je a fent jelzett iddpontban nem jelenik meg a
belratkozason, az iskola igazgalqa a 245D008 Tt. tdrv6nye alapjrn megkezdi a felv6teli haHrozat
semmiss6 nyifuenit6sit.

A felvetelt nem nyert tanul6 jogi kepvisel6je 5 napon belUl fellebbezhet a vegzes ellen a Tmavai
Kertlleti Hivatal Okatasi Osztalyan az iskola igazgat6segen keresztul. (Odbor Skolstua TSK,
Sbrohejska 10, 917 0'1 Tmava)
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