
Iskola neve: Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 
OM azonosító: 033666 
Igazgató: Kantár Attila 
Pályaválasztásért felelős: Kiss Lászlóné 
Iskola címe:4400. Nyíregyháza, Ungvár sétány 22. 
Telefon/fax: 42/512-822/ 42/512-822 
E-mail: iskola@aranyj-nyh.sulinet.hu 
Honlap: www.nyharany.hu 

Gimnáziumi osztályok 

Belső 
kód 

Osztály 
megnevezése 

Képzési 
idő 

Választható nyelv Egyéb információ 
(pl. emelt szintű 
oktatás, AJTP…) 

Felvehető létszám 

001 Nyolcosztályos 
gimnáziumi 
képzés 
 

8 év I.  idegen nyelv 
angol  
II.  idegen nyelv –
német, francia, 
olasz 

Angol nyelv emelt 
óraszámban.  
 

30 

002 Négyosztályos 9. 
évfolyam angol 
nyelvi tagozat 

4 év I.  idegen nyelv 
haladó angol  
II.  idegen nyelv -
német 
 

Az angol nyelvet 
heti 5. órában, a 
második idegen 
nyelvet 9. és 10. 
évfolyamon heti 3 
órában tanulhatják 
a diákok. 

16 

003 Négyosztályos 9. 
évfolyamon 
testnevelésképzés 

4 év I. idegen nyelv 
angol 
II. idegen nyelv 
olasz 

A Magyar Olimpiai 
Bizottság által (1-
12. évfolyamokon) 
támogatott 
sportiskolai képzés, 
kiemelt sportág az 
úszás, fiú 
kézilabda, lány 
röplabda. 

16 

     Összlétszám:62 
Kollégiumi elhelyezés: Korlátozott számban biztosított 
 

Felvételi vizsga módja: írásbeli, szóbeli, gyakorlati 

Központi írásbelire jelentkezési határidő: 2020. december 4. 
Központi felvételi (írásbeli, gimnázium) 2021. január 23. 10.00 
Pótló felvételi (írásbeli, gimnázium) 2021. január 28. 14.00 
Az írásbeli dolgozatok eredményeiről értesítés: 2021. február 8. 
A jelentkezési lapok beadása: 2021. február 19. 
 
Felvételi vizsga időpontja (szóbeli, gimnázium) 2021. február 24.(szerda) 11.00 
Pótló szóbeli felvételi vizsga időpontja: 2021. február 26. (péntek)12.00 
Gyakorlati vizsga időpontja (köznevelési) 2021. február 26. (péntek) 13.30 
Pótló gyakorlati vizsga időpontja (köznevelési) 2021.március 2. 14.00 
Adatlapok módosítása: 2021. március 22-23. 
Ideiglenes felvételi jegyzék: 2021. március 16. 
Végleges felvételi jegyzék: 2021. április 23. 



A végleges felvételi eredményről szóló értesítés: 2021. április 30. 

 

 
 

Felvételi követelmények: 

Nyolcosztályos gimnázium 5. évfolyamára: Felvételi vizsga nincs, a felvétel alapja a 3.év végi és a 

4 év félévi tanulmányi eredmények. 

Felvétel a négyosztályos gimnázium 9. évfolyamára: 

Felvétel a tanulmányi eredmények, a szóbeli meghallgatás, testnevelés alkalmassági vizsga és az 
általános tantervű magyar nyelvi és az általános tantervű matematika központi írásbeli 

feladatlapok alapján történik. 

 

Szóbeli vizsga: Angol tagozatos képzésre jelentkező tanulóknak angol nyelvből van. 
Követelményszint:  
Angol nyelven bemutatkozás és az alább megadott témakörök alapján 5-6 perces beszélgetés. 
Témák: Weather, Seasons, Our town, School, Free Time, House/Flat, Meals, Daily Routine, Holiday, 
Family. 

 

Szóbeli vizsga: Testnevelés emelt óraszámú képzésre jelentkező tanulóknak magyar irodalomból van. 

Követelményszint:  
 
Az anyanyelvi kommunikáció kulcskompetencia elsajátításának mértéke. 
Formái: Bemutatkozás és egy szabadon választott műalkotás keltette hangulat, élmény, álláspont, 
értékelés kifejtése (pl. költészetben, szépprózában, színházi előadásban, filmben) 

 

Alkalmassági vizsga: Testnevelés emelt óraszámú képzésekre jelentkező tanulóknak testnevelésből 
van. 
 

Követelmény: 

1. helyből távolugrás 

2. tömött labdadobás hátra 

3. ingafutás 

4. torna (kézállás, fejállás) 

5. labdajátékok (két választható labdajáték) – átadások, átvételek, alapérintések, nyitások. 

A sportiskolai képzésre jelentkező diákoknak érvényes egészségügyi alkalmassági igazolást is kell 
hozniuk a gyakorlati alkalmassági vizsga időpontjára. 
Az egészségügyi alkalmassági igazolást az iskolaorvos is kiállíthatja. 
 

Törvényi szabályozás alapján a Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégiumból 
jelentkező nyolcadik osztályos tanulóknak nem szervezhetünk felvételi vizsgát. Így az ő pontszámuk a 



hozott pontszám alapján kerül megállapításra. 
Ha a felvételi pontszámkeret pontazonosság miatt nem tölthető be egyértelműen, akkor a rangsor 
kerethatáron lévő azonos pontszámú tanulói közül előnyt élveznek a hátrányos helyzetűek, a 
nyíregyháziak és /vagy akiknek a testvére idejár. 

SNI-s tanulókkal kapcsolatos információk: 
Az intézmény előzetes megbeszélés alapján fogad BTMN-es és kisfokú beszéd-, hallás- és látássérült 
tanulókat. Az Nkt. 51§ (5) bekezdésében meghatározott tanulók esetében alkalmazott speciális 
értékelési szabályok: A tanuló határozatának megfelelően 

 ha tantárgyi minősítés hiányzik, akkor a nélküle kapott 100%-hoz viszonyítjuk a hozott pontok 
meghatározását, 

 ha az írásbeli felvételi vizsga alól kap mentességet, akkor a szóbeli 100%-os teljesítéséből 
számítjuk az írásbeli pontszámot is, 

 ha a szóbeli vizsga alól kap mentességet, akkor az írásbeli felvételi vizsga %-os 
teljesítményéből számítjuk a szóbeli pontszámát, 

 ha a teljes felvételi vizsga alól kap mentességet, akkor a hozott pontszámát megduplázzuk 

 



További információk: 

 

Köznevelési sportiskolai képzés sajátossága: 

 

Az iskola hagyományosan kiemelkedő sportélete, versenyeredményei, szakellátottsága és a 
szakszövetségekkel való szoros kapcsolata révén utánpótlást biztosít a Nyíregyházi Sportcentrum 
szinte valamennyi sportágához. A MOB felmenő rendszerben, elsőtől tizenkettedik évfolyamig 
támogatja a mindennapos testedzés belső igényének kialakítását és a minőségi sportélet kiteljesítését.  

Intenzív sportági, edzési és versenyeztetési lehetőségek biztosításán túl az Arany DSE támogatásával 
egyéb sport- és szabadidős tevékenységek széles kínálatát nyújtjuk (pl. sí tábor, Arany Sportnap, 
Focigála, 24 órás úszás…). 

A város szakszövetségeiben szinte mindenhol megjelennek gyermekeink (pl. kerékpársport, sakk, 
küzdősportok, lövészet, mediball ...). 

A 4 éves sporttevékenység biztos tudást nyújt a közép- és emelt szintű érettségi vizsga, valamint a 
katonai, rendészeti és sport terület felsőfokú intézményekhez kapcsolódó elvárásokhoz. 

A kézilabda sportág fejlesztése a Kézilabda Akadémia keretein belül történik. 

Nyelvoktatás : 

Cél a gördülékeny kommunikáció, sikeres érettségi vizsgára, középfokú nyelvvizsgára felkészítés. 
Külföldi kapcsolataink lehetővé teszik az anyanyelvi környezetben történő nyelvgyakorlást. 

A dráma tantárgy oktatásának célja a tantárgy eszközrendszerére, „játékos”, élvezetes feldolgozási 
formáira építve elsősorban az önismeret, önbizalom, empátia, tolerancia, határozottság 
személyiségjegyek és az együttműködési, kommunikációs készség fejlesztése. 

A színjátszás iránt érdeklődőknek elismert dráma szakkör biztosítja az önmegvalósítás színterét. 

5. és 9. évfolyamon az úszni még nem tudó diákoknak a saját uszodánkban  úszás oktatásra, ill. 
szaktanári útmutatással tízujjas gépírástanításra van lehetőség. 

A 11. és 12. évfolyamon heti 3 -5 órában a diákok továbbtanulási szándékuknak megfelelően 
választanak tantárgyat.  

9. évfolyamtól a fiú kézilabda sportutánpótlás biztosítása valósul meg. 

Felvételiző általános iskolai tanulók felvételi pontjainak számítása:  

Az összpontszám az alábbi arányoknak felel meg: 

hozott 

pontszám: 

  (7. év végi és 

8. félévi)  

25 % 

 nyelvi tagozaton 

25% 

testnevelés 

tagozaton 

(a beszámítható tantárgyak, 

magyar nyelv, magyar 

irodalom, matematika, 

történelem, biológia, kémia, 

fizika, földrajz, idegen nyelv, 

informatika) 



írásbeli vizsga: 
40 % 

10 % 

magyar nyelv  

matematika 

szóbeli vizsga: 25 % 

 angol nyelven 

a nyelvi tagozaton 

magyar nyelven a 

testnevelés tagozaton 

 

Sportiskolai képzésre jelentkezés esetén  sikeres sport alkalmassági vizsga szükséges a felvételhez, de 

a felvételi pontszámot az alkalmassági vizsga  nem befolyásolja. 

 

 

 

 


