
TÁJÉKOZTATÓ az 5. évfolyamra jelentkezőknek 

 Az írásbeli vizsga feladatlapjai és megoldókulcsai a www.oktatas.hu honlapon megtekinthetők (a Köznevelés/ 

Középfokú felvételi eljárás címszó alatt) 2022. január 22-én 13 óra után. 

A kijavított dolgozatok átnézhetők, és az értékelő lapok átvehetők az iskola könyvtárában 2022. január 28-án, 

pénteken, 8-16 óra között. Javasoljuk a dolgozatok lefényképezését, és kérjük, hogy a járványhelyzet miatt a lehető 

legkevesebb ideig tartózkodjanak az iskolában. Szükség esetén, önköltségen biztosított a dolgozatok fénymásolási 

lehetősége is.  

 Esetleges észrevételt, a javítókulcstól való eltérés esetén, január 31-én 16 óráig lehet benyújtani, elektronikusan az 

igazgatohelyettes@frater.hu címre, amit az iskola érdemben elbírál. A bírálat eredményét határozat formájában február 3-ig 

elektronikus úton juttatjuk el az észrevételt benyújtó számára. 

 Az írásbeli eredményeket más módon nem tesszük közzé, értesítést nem küldünk. 

 Jelentkezés a továbbtanulásra: 2022. február 18-ig (az adatfeldolgozás megkönnyítése érdekében kérjük, 

lehetőleg ne hagyják az utolsó napra). A felvételi lapokat a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő programjának 

segítségével egyénileg állítja elő a szülő, majd a kinyomtatott és aláírt adatlapot kell elküldeni az Oktatási Hivatal 

győri feldolgozó központjába, a jelentkezési  lapo(ka)t pedig a megjelölt középiskolá(k)ba. Kézi kitöltésre nincs 

lehetőség. 

Részletes tájékoztatás az oktatas.hu honlapon, a Köznevelés/középfokú felvételi eljárás/tájékoztató felvételizőknek  

útvonalon érhető el. 

 A jelentkezési laphoz kérjük csatolják: 

o az értékelő lap másolatát,  

o a 4. osztályos félévi bizonyítvány másolatát. 

 Szükséges még: plébánosi/parókusi/lelkészi ajánlás. A lelkiatyák ezt az ajánlást zárt borítékban közvetlenül az 

iskolánkba juttatják el. Abban az esetben, ha a jelentkező nem kötődik egyetlen egyházközséghez sem, a szülőktől 

motivációs levelet és szándéknyilatkozatot kérünk a plébánosi ajánlás helyett, amit a felvételi lappal együtt kell 

benyújtani. Ezen dokumentumokhoz formanyomtatvány az iskola honlapjáról letölthető, (www.frater.hu/ 

Beiskolázás menüpont). 

 A szóbeli meghallgatás időpontja:  

 2022. február 25. (péntek), vagy február 26. (szombat) – beosztás szerint. 

A pontos beosztásról az iskola honlapján (www.frater.hu) keresztül tájékozódhatnak, külön értesítést nem 

küldünk. Előre látható hivatalos elfoglaltság esetén (pl. verseny) kérjük, időben jelezzenek az iskola titkárságán, 

hogy a beosztásnál figyelembe tudjuk venni. 

A szóbeli vizsga menetét és a felvételi tárgyak követelményeit szintén megtalálják honlapunkon. 

 

Az egyes tagozatokon az alábbi tárgyakból lesz szóbeli meghallgatás: 

 általános tantervű (0080-as kód): matematika, magyar, hittan (felekezet szerint) 

 angol tagozat (0085-ös kód): angol nyelv, hittan (felekezet szerint) 

 német tagozat (0086-os kód): német nyelv, hittan (felekezet szerint) 

Javasoljuk, hogy a nyelvi tagozat preferálása esetén jelöljék meg az általános tantervű képzést is, a második helyen. 

Ez biztonsági tartalékként szolgál, így több az esélye annak, hogy a gyermek bekerüljön gimnáziumunkba. 

Ha egy diák több tanulmányi területet megjelölt, akkor minden érintett tagozatnál előírt szóbeli vizsgakötelezettségnek 

eleget kell tenni, azonos tárgyak esetén természetesen csak egyszer.  

 

Bármilyen felmerülő kérdés, probléma esetén az iskola telefonszámán (46/412-024) érdeklődhetnek! 
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