Általános felvételi információk
Minden hozzánk jelentkező tanulónak meg kell írnia a központi írásbeli felvételi
dolgozatot magyar nyelv és irodalomból, valamint matematikából.

Hőgyes Endre
Gimnázium

A jelentkezők felvételéről a felvételi pontszámuk alapján döntünk. A szerzett pontok
maximális értéke 100 lehet.

A hozott pontszámba mindhárom 9. osztályban az alábbi tárgyak 7. osztály év végi és
8. osztály félévi érdemjegyeit számítjuk be: magyar irodalom, magyar nyelvtan,
történelem, matematika, idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika (a
jegyek összege, maximális pontszám 100).
A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor
elkészítésénél előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH)
tanulót (amennyiben a szülő ezt igazolja), ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Hajdúszoboszló, illetve akinek sajátos
helyzete azt indokolja, vagy a hozott pontja több.
A felvételi eljárásban sajátos helyzetűnek kell tekinteni azt a tanulót, akinek a testvére
iskolánkba jár, vagy testvérével együtt felvételizik.
A jelentkezési lapon több képzés is megjelölhető.

Minden csoportnak külön tagozatkódja van, ezek sorrendje meghatározó a felvétel
elbírálásakor.
Az iskolánkba felvett valamennyi vidéki tanuló számára kollégiumi elhelyezési
lehetőséget tudunk biztosítani.

Hőgyes, ha biztos alapot akarsz a jövődhöz!

A felvételi pontszám két részből tevődik össze: az általános iskolai eredményekből
számított hozott pontszámból és az írásbeli felvételi dolgozatokra kapott súlyozott
pontszámból. (A súlyozás az adott tagozatnál olvasható.)

OM azonosító: 031 205

Beiskolázási tájékoztatója
a 2017/2018. tanévre

Elérhetőségeink:
Cím: 4200 Hajdúszoboszló Rákóczi u. 44.
Telefonszám: (52) 557-510
Web: www.hogyes.hu
hogyeshajduszoboszlo

Tartozz közénk, gyere Te is a Hőgyesbe!

Tehetségpont

A Debreceni Egyetem
Partneriskolája

Öveges Labor

8. osztályosoknak ajánljuk
Történelem-Kommunikáció-Informatika
képzés

Reál-orvosi orientáció

6. osztályosoknak ajánljuk
Hatosztályos gimnáziumi képzés

Jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgákra:

Tagozatkód: 0091

Tagozatkód: 0092

Tagozatkód: 0071

Ezt a képzést a felsőoktatási intézményekben a
humán, kommunikáció vagy informatika
szakirányban továbbtanulni szándékozóknak
ajánljuk.
A tanulók emelt óraszámú magyar-, történelem- és
informatikaoktatásban vesznek részt.

Ebbe a csoportba az egészségügyi,
természettudományos felsőoktatás irányába
készülő tanulókat várjuk. A tanulók emelt
óraszámú képzést kapnak biológiából és
kémiából

A képzés jellege: emelt szintű matematika.

Első idegen nyelv: angol vagy német. Második
idegen nyelv (választható): német vagy angol
vagy francia vagy orosz vagy latin.
A felvett tanulók beosztása nyelvi csoportokba az
idegennyelv-tudásuk felmérése után történik.
Írásbeli vizsga: központi írásbeli felvételi dolgozat
pontszáma (magyar: elért pont x1,2 max. 60 pont,
matematika: elért pont x0,8 max. 40 pont).

Első idegen nyelv: angol vagy német. Második
idegen nyelv (választható): német vagy angol
vagy francia vagy orosz vagy latin.
A felvett tanulók beosztása nyelvi csoportokba
az idegennyelv-tudásuk felmérése után történik.
Írásbeli vizsga: központi írásbeli felvételi
dolgozat pontszáma (magyar: elért pont x0,8
max. 40 pont, matematika: elért pont x1,2 max.
60 pont).

A felvétel alapja a hozott pontszám + az írásbeli A felvétel alapja a hozott pontszám + az
írásbeli vizsga eredménye.
vizsga eredménye.

Normál Gimnáziumi Képzés

Négy évfolyamos nyelvi tagozat
Tagozatkód: 0094

Tagozatkód: 0093
A képzés jellege: normál tantervű gimnáziumi
képzés a kerettantervre épülő helyi tanterv szerint.
Ezt a képzést azoknak ajánljuk, akiknek még nincs
kiforrott elképzelésük későbbi pályájukat illetően,
de szeretnének továbbtanulni.

A képzés jellege: Emelt szintű képzés angol és
német nyelvekből.
Ebbe a osztályba az idegen nyelvek iránt fogékony,
humán érdeklődésű tanulókat várjuk.. A
használható nyelvtudás megszerzése mellett a
tanulók emelt szintű nyelvi érettségi vizsgára és
felsőfokú nyelvvizsgára is felkészülhetnek.

Első idegen nyelv: angol vagy német. A felvett
tanulók beosztása nyelvi csoportokba az
idegennyelv-tudásuk felmérése után történik.
Második idegen nyelv (választható): német vagy
angol vagy francia vagy orosz vagy latin.
Írásbeli vizsga: központi írásbeli felvételi
dolgozatok összpontszáma.

Idegen nyelv: első idegen nyelv (heti óraszám:
6+6+5+5) és második idegen nyelv (heti óraszám:
4+4+3+4)
A felvett tanulók beosztása nyelvi csoportokba az
idegennyelv-tudásuk felmérése után történik.
Írásbeli vizsga: központi írásbeli felvételi dolgozat
pontszáma (magyar: elért pont x1,2 max. 60 pont,
A felvétel alapja a hozott pontszám + az írásbeli matematika: elért pont x0,8 max. 40 pont).

vizsga eredménye.

Fontos időpontok:

A felvétel alapja a hozott pontszám + az
írásbeli vizsga eredménye.

2016. december 9.
Központi írásbeli felvételi vizsga:

2017. január 21. 10 óra
Tagozatkód: 0072
A képzés jellege: emelt szintű angol nyelv.

Pótló írásbeli vizsga:

2017. január 26. 14 óra
Tájékoztatás az írásbeli eredményekről:

Tehetségfejlesztő osztály. Jó tanulmányi
eredményű hatodik osztályos tanulók jelentkezését
v á rj uk , a k i k s z e re t né k te he t s é g ük e t
kibontakoztatni, továbbfejleszteni.

2017. február 9-ig
Jelentkezési lapok leadása:

2017. február 15-ig.
Jelentkezők felvételi jegyzéke

A matematika és az angol nyelv kedvelőin túl a
matematika tagozatos csoportba a reál, az angol
tagozatos csoportba a humán érdeklődésű
tanulókat várjuk.
Mindkét csoportba jelentkezőknek központi
írásbeli felvételi vizsgán kell részt venniük.
Hozott pont: A felvételi pontszámba az alábbi
tárgyak 5. osztály év végi és 6. osztály félévi
érdemjegyeit számítjuk be (az osztályzatok összege
maximum 60 pont):
magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem,
matematika, idegen nyelv, természetismeret.
Írásbeli vizsga:
Szerezhető maximum 100 pont.
Matematika tagozaton: matematika elért pont x1,2
(max. 60 pont),

magyar elért pont x0,8 (max. 40 pont).
Angol tagozaton: matematika elért pont x 0,8 (max.
40 pont), magyar elért pont x 1,2 (max.60 pont).

A felvétel alapja a hozott pontszám + az írásbeli
vizsga eredménye.

2017. március 10.
A jelentkezők értesítése a felvételi döntésről:

2017. április 26.
A fellebbezések elbírálása:

2017. június 1.

Nyílt napok
hatodikosoknak:
2016. november 16. 16 óra

nyolcadikosoknak:
2016. november 15. 8 óra és

2016. november 17. 8 óra
Az érdeklődő tanulók és szüleik számára
óralátogatási lehetőséget biztosítunk, a szülőknek az
igazgató tájékoztatót tart.
A részletes program az iskola honlapján

