
TÁJÉKOZTATÓ   

a szülők és a 9. évfolyamra jelentkezett tanulók számára 

 

Tisztelt Érdeklődők! 

A szép eredményekhez gratulálunk! Köszönjük, hogy ilyen sokan választották 

gimnáziumunkat! 

 

A Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumba összesen 498 jelentkezési lap 

érkezett. Sok gyerek több osztálykódot is megjelölt, ez összesen 1015 jelentkezési 

hely: 

 haladó angol (001): 91 fő 

 haladó német (002): 32 fő 

 négy évfolyamos kezdő angol (003): 240 fő 

 négy évfolyamos francia (004): 126 fő 

 négy évfolyamos kezdő spanyol (005): 199 fő 

 öt évfolyamos kezdő angol (006): 141 fő 

 öt évfolyamos kezdő német (007): 138 fő 

 Arany János Tehetséggondozó Program (008): 48 fő  

(előzetes felvételi eljárás során kiértesítve a pozitív döntésről: 35 fő) 

 

Néhány információval segítséget szeretnénk nyújtani a felvételi jegyzék 

értelmezéséhez: 

 

1) A felvételi vizsgán elért összpontszámok alapján állítjuk fel a rangsort, s vesszük 

fel a 2017/2018-as tanévre a diákokat.  

 

2) Minden jelentkező annyi tagozatkód alatt szerepel, amennyit megjelölt.  

 

3) Bizonyára olyan tanulók is szerepelnek a listán, akik első helyen nem a 

Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumba jelentkeztek, így akár többen is 

kieshetnek a biztos bejutó helyekről.  

 

4) A tanév rendje szerint 2017. március 16-17-én az általános iskolában található 

adatlapon a sorrend módosítható, illetve a megjelölt iskolákon belül még új 

osztálykódokat lehet felvenni. 

Ez természetesen módosíthatja a most közzétett ideiglenes listát. 

 



5) A sok bizonytalansági tényező ellenére azt ajánljuk, hogy minden jelentkező az 

általa leginkább kívánt képzési formát tartsa meg.  

Valamennyi jelentkezés egyenrangú, ezért például ha az elsőként megjelölt 

helyen a felvétel még kérdéses, de a másodikként beírt tagozaton a felvétel 

biztos, akkor nem érdemes a sorrendet felcserélni, mert a 2. helyre 

mindenképpen felvételt nyer a tanuló, a cserével viszont kizáródik annak 

lehetősége, hogy a korábbi fontosabb első helyre felvételt nyerhessen. 

 

6) A középiskolai felvételt támogató informatikai rendszer az iskolánkban 

megjelölt osztálykódokat nem fontossági, hanem egyszerű növekvő 

sorrendbe rakva jeleníti meg. Ezért nincs információnk arról, hogy milyen 

az egyes osztálytípusok prioritási sorrendje, így sajnos pontosabb 

tájékoztatással nem tudunk szolgálni. 

 

7) A nagy érdeklődés miatt a fenntartóval egyeztetünk arról, hogy az indítandó 

osztályok létszámát 2-2 fővel megnöveljük. 

 

Ha kérdése van, kérjük, forduljon hozzánk személyesen vagy az 

alábbi telefonszámokon: 42/310-305; 42/500-567! 

 

 

Huszárné Kádár Ibolya 

intézményvezető 


