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EGRI DOBÓ ISTVÁN
GIMNÁZIUM
FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Az Egri Dobó István Gimnázium barokk épületében 1890-től folyamatosan állami gimnázium
működik. Fenntartónk az Egri Tankerületi központ.
Az épület homlokzatának latin nyelvű jelmondatát ma is nevelési - oktatási koncepcióként vállaljuk:
„ Az ifjúságnak a jó erkölcsökben és tudományokban való képzésére emeltetett. ”
ALAPADATOK
Intézmény neve:
Intézmény kódja:
Telephely kódja:
Intézmény címe:
Intézmény telefonszáma:
Intézmény honlapja:
Intézmény e-mail címe:
Igazgató neve:
Pályaválasztási felelős:

Egri Dobó István Gimnázium
031599
001
Eger, Széchenyi u. 19.
36/312-717
www.dobo-eger.sulinet.hu
titkar@dobo-eger.sulinet.hu
Berkes Krisztián
Nemcsikné Pinczés Györgyi
A KÉPZÉS JELLEMZŐI

A 2021/2022-es tanévben a 6 évfolyamos szerkezetben egy, a 4 évfolyamos szerkezetben
4 osztály indítását tervezzük.
Kollégiumi férőhely a város kollégiumaiban igényelhető.
SNI tanulókat a szakmai alapdokumentumunkban foglaltaknak megfelelően nem tudunk fogadni.
A 4 évfolyamos szerkezet osztályai
A képzést a helyi tanterv alapján szervezzük, mely lehetőséget biztosít arra, hogy a tanulók az
érdeklődésüknek megfelelően nagyobb óraszámban foglalkozhassanak bizonyos tantárgyakkal.
A csoportok jellemzői:
Kód

évf. száma tanterv

1001 4 évf.
1003 4 évf.

1004 4 évf.
1005 4 évf.
1006 4 évf.

az oktatás fő jellemzője

létszám:

a gimnáziumi kerettantervre épülő helyi tanterv
biológia tagozat
(emelt szintű képzés biológiából, emelt óraszám kémiából)
15 fő
a gimnáziumi kerettantervre épülő helyi tanterv
idegen nyelvi tagozat
(emelt szintű képzés az első idegen nyelvből (angol),
és a második idegen nyelvből (német vagy olasz)
30 fő
a gimnáziumi kerettantervre épülő helyi tanterv
általános tantervű oktatás
45 fő
a gimnáziumi kerettantervre épülő helyi tanterv
reál tagozat
(emelt szintű képzés matematikából és emelt óraszám fizikából) 15 fő
a gimnáziumi kerettantervre épülő helyi tanterv
humán tagozat
(emelt szintű képzés történelemből és emelt szintű óraszám magyar nyelv és
irodalomból)
15 fő
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Gimnáziumunkban minden tanuló legalább két idegen nyelvet tanul.
Az idegen nyelvek ismerete napjainkban nagy jelentőséggel bír, különösen azon diákok számára,
akik tanulmányaikat felsőoktatásban szeretnék majd folytatni. Mivel 2020 óta a középfokú
nyelvvizsga bejutási feltétel az egyetemekre, főiskolákra, kiemelt területnek tartjuk az idegen
nyelvek oktatását.
Első idegen nyelvként az angol vagy a német nyelv választható az általános iskolai idegen nyelvi
tanulmányok folytatásaként. Az első idegen nyelv tanulásához minden diákunknak minden
tagozaton emelt óraszámot (heti 5 óra) biztosítunk.
Második nyelvként az angol, a német, a francia és az olasz nyelvek választhatók. (A csoportok
megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.)
Mindezeken túl szintén megfelelő számú jelentkező esetén lehetőséget biztosítunk diákjainknak,
hogy szakköri keretekben kínai, orosz vagy latin nyelvet is tanulhassanak.
Az idegen nyelvi tagozat keretében az első és a második idegen nyelvet is emelt szinten oktatjuk.
Az első idegen nyelvet, ami ebben az osztályban az angol, tudásszint alapján válogatott
csoportokban, heti 5 órában tanulják a diákok. Cél a nyelv beszédszintű ismerete, a középfokú
nyelvvizsgára és az emeltszintű érettségire való felkészítés.
Mindeközben a második idegen nyelvet is, ami német vagy olasz nyelv lehet, heti 5 órában
tanulják a diákok, ahol a motivált tanulók szintén elérhetik a középszintű érettségi vagy középfokú
nyelvvizsga szintjét.
A biológia tagozat képzésének keretében már több mint 25 éve sikerrel készítjük fel tanulóinkat az
orvosi

egyetemekre

és

egyéb

felsőfokú

szakirányú

tanulmányokra

(élelmiszermérnök,

környezetvédelmi, egészségügyi szakirány). A tanórák keretében és a tanórán kívüli programok
során egyaránt arra törekszünk, hogy diákjaink széleskörű elméleti és gyakorlati ismeretekkel is
gazdagodjanak képzésünk során. A laborgyakorlatok, tanulói kísérletek, boncolási gyakorlatok,
terepi megfigyelések mellett a Természettudományos Tehetséggondozó Műhely munkájában is
részt vehetnek, ahol kreatívan gazdagíthatják tudásukat.
A reáltagozat képzésében résztvevők magasabb óraszámban tanulják a matematikát és a fizikát.
A megemelt óraszám lehetőséget biztosít a különböző tanulmányi versenyeken való eredményes
szerepléshez, a közép- és emelt szintű érettségire való felkészüléshez, valamint a továbbtanulásra
való felkészüléshez. Ezt a képzést elsősorban a mérnöki, informatikus vagy programozó
szakirányokban továbbtanulni szándékozó diákoknak ajánljuk.
A humán tagozat képzését ajánljuk mindazoknak, akik a magyar nyelv és irodalom, valamint a
történelem tantárgyak iránt érdeklődnek, és olyan pályaválasztási szándékuk van (pl. jog,
közgazdaságtan, pszichológia), ahol e tárgyak valamelyikéből kötelező emelt szintű érettségit
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tenni. Az érdeklődő diákok bekapcsolódhatnak a Dobós Történelmi Diákkor vagy az Irodalmi
Önképzőkör munkájába, tagjai lehetnek az iskolaújság szerkesztőségének.
Az általános tantervű képzésbe azokat a diákokat várjuk, akik szeretnének majd felsőoktatásban
továbbtanulni, azonban a majdani szakirányt még nem választották ki. Nekik 11. évfolyamtól
kezdődően lesz lehetőségük tantárgyi specializációra, de az első idegen nyelvet már a kilencedik
évfolyamtól kezdődően emelt óraszámban (heti 5 óra) tanulják.
AZ UTOLSÓ KÉT ÉVFOLYAM SZABADON VÁLASZTHATÓ (FAKULTÁCIÓS) TANTÁRGYAI
MINDEN OSZTÁLY RÉSZÉRE:
A felsőoktatási felvételi vizsga szerepét a kétszintű érettségi vette át. Így nagyon fontos minden
tanuló számára, hogy mely tárgyakból milyen szinten tesz érettségi vizsgát.
Az emelt szintű érettségire az alábbi tárgyakból készülhetnek a tanulók:
magyar nyelv és irodalom,

történelem,

matematika,

biológia,

kémia,

fizika,

angol nyelv,

német nyelv.

A középszintű érettségi vizsgára a:
magyar nyelv és irodalom,

történelem,

angol nyelv,

német nyelv,

francia nyelv,

olasz nyelv,

matematika,

biológia,

kémia,

fizika,

földrajz,

ének-zene

rajz és vizuális kultúra,

informatika/digitális kultúra,

testnevelés

tantárgyakból is indulnak felkészítő csoportok.
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FELVÉTELI ELJÁRÁS
A felvételit a 2021/2022-es tanévre az általános felvételi eljárás keretében szervezzük meg.
A felvétel követelményei, a jelentkezők rangsorolása:
A biológia és az idegen nyelvi tagozatra jelentkezőknek központilag szervezett általános
tantervű egységes írásbeli magyar nyelvi és matematika felvételi vizsgát, valamint az általános
iskolai tananyagra épülő, a választott tagozatnak megfelelő tantárgyi szóbeli felvételi vizsgát
(biológia vagy angol) kell tenniük. A szóbeli felvételi vizsga témakörei és mintafeladatai iskolánk
honlapján és a mellékletben is megtekinthetők.
A felvételi sorrendet a szóbeli és írásbeli felvételi vizsgák eredménye és az általános iskolai
tanulmányi eredmény alapján alakítjuk ki.
Hozott pontok:
Hozott pontok számításakor az általános iskola 7. év végén és 8. félévkor szerzett érdemjegyeket
vesszük figyelembe az alábbi tantárgyakból:



Magyar irodalom



Magyar nyelv



Történelem



Matematika



Idegen nyelv

Így maximum 50 pont szerezhető az általános iskolai eredmények alapján.
Szerzett pontok:



Az egységes írásbeli felvételi vizsgán maximum 100 pont szerezhető.



A tantárgyi szóbeli (biológia vagy angol) maximum 50 pontot ér.

Maximális felvételi pontszám a biológia és az idegen nyelvi tagozatokon: 200 pont
A reáltagozatra, a humán tagozatra és az általános képzésre jelentkezőknek központilag
szervezett általános tantervű egységes írásbeli felvételi vizsgát kell tenniük matematikából és
magyar nyelvből. Szóbeli vizsga nincs. Személyes elbeszélgetésre várjuk leendő
tanulóinkat februárban.
A felvételi sorrendet az általános iskolai tanulmányi eredmény és az írásbeli felvételi vizsga
eredménye alapján alakítjuk ki.
Hozott pontok:
Hozott pontok számításakor az általános iskola 7. év végén és 8. félévkor szerzett érdemjegyeket
vesszük figyelembe az alábbi tantárgyakból:



Magyar irodalom



Magyar nyelv



Történelem



Matematika



Idegen nyelv
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Így maximum 50 pont szerezhető az általános iskolai eredmények alapján.
Szerzett pontok:



A központilag szervezett egységes matematika írásbeli felvételi vizsgán maximum 100
pont szerezhető.

Maximális felvételi pontszám a reáltagozaton, humán tagozaton és általános képzésen:
150 pont
A középiskolai felvételi rangsor készítésekor az alábbi szempontokat vesszük figyelembe az
azonos teljesítményű tanulók rangsorolásánál, erősorrendben:
1.

halmozottan hátrányos helyzet

2.

egri lakhely

3.

a lakhely Eger vonzáskörzetében van

4.

testvér már az iskola tanulója

5.

szerzett pontok összesen

6.

hozott pontok összesen

A jelentkezési lapon fel kell tüntetni a tagozat megnevezését és kódját és az általános
iskolában tanult idegen nyelvet.
Kérjük továbbá, hogy a jelentkezési lapon jelöljenek meg vezetékes és/vagy mobiltelefonos
elérhetőséget, valamint e-mail címet is.

HATÁRIDŐK, IDŐPONTOK
Jelentkezési határidő az egységes írásbeli felvételi vizsgára

2020. december 4.
A sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel
küzdő tanuló esetében – amennyiben a vizsgaszervezést érintő speciális igénye van – szükséges
a szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleményének, valamint a speciális körülmények,
illetve eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérelemnek a csatolása a jelentkezési laphoz. A
kérelmet az intézmény igazgatója bírálja el, döntését határozatba foglalja, amelyet a központi
írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz.
A felvételi vizsga ideje, helye:
EGYSÉGES IRÁSBELI 2021. január 23. 1000 óra, Egri Dobó István Gimnázium Eger,
Széchenyi u. 19.
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A jelentkezési lapok beadásának határideje:
2021. február 19.
SZÓBELI VIZSGA ILL. ELBESZÉLGETÉS 2021. február 25. 1300 óra, Egri Dobó István
Gimnázium Eger, Széchenyi u. 19.
(beosztás az iskola honlapján)
Aki önhibáján kívül az adott időpontokban nem tud megjelenni, azok számára másik felvételi
időpont:
Pótló egységes írásbeli felvételi vizsga: 2021. január 28. 1400 óra,
Egri Dobó István Gimnázium Eger, Széchenyi u. 19.
Pótló szóbeli felvételi vizsga ill. elbeszélgetés: 2021. március 4. és március 9. 1400 óra,
Egri Dobó István Gimnázium Eger, Széchenyi u. 19.
Beiskolázási tájékoztató a szülők és tanulók részére:
2020. november 2-án beiskolázási tájékoztató videókat teszünk fel az iskola honlapjára.
EGYÉB INFORMÁCIÓK


A tanulók részt vehetnek az iskolaújság szerkesztésében, a kórus, az iskolai
tehetséggondozó- és önképzőkörök munkájában.



Az iskola cserekapcsolat révén lehetőséget biztosít németországi és lengyelországi
tanulmányútra a járványveszély elmúltával, valamint minden korosztály számára Európai
Oktatási Projektben való részvételre.



Az iskolai tömegsport foglalkozásokon minden tanuló számára biztosítunk sportolási
lehetőséget kosárlabda, kézilabda, labdarúgás és röplabda sportágakban.



A rajzszakkör tagjai kiállítási lehetőséget kapnak az iskolagalériában.



Oktató – nevelő munkánk színvonalát az alábbi, intézményük által elnyert címek fémjelzik:


Akkreditált Kiváló Tehetségpont



Oktatási Hivatal Bázisintézménye



Öko-iskola



ELTE Konfuciusz Intézet Kínai Oktatási Központja



Pénziránytű Hálózat iskolája



Egészségfejlesztő mintaiskola



DSD-iskola (német nyelvvizsga központ)



Fogyasztói Tudatosságra Nevelő Iskola
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INFORMÁCIÓK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA HATODIK OSZTÁLYOS TANULÓI RÉSZÉRE
HAT ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS
Az iskola kódja:

031599

Kód

évf. száma

tanterv

létszám:

1021

6 évf.,

a kerettantervre épülő helyi tanterv

30 fő

Elsősorban olyan 12 éves, hatodik osztályos, jó tanulmányi eredményű gyerekek jelentkezését
várjuk, akik az érettségi után felsőoktatási intézményben tervezik továbbtanulásukat. A sikeres
tanulmányi előmenetel és a gimnáziumi tanulmányok megalapozása érdekében hetedik és
nyolcadik évfolyamon csoportbontást alkalmazunk magyar nyelv és irodalom, matematika, angol
nyelv, valamint történelem tantárgyakból. A képzés további négy éve alatt mindvégig
csoportbontásban oktatjuk a matematika, az informatika és az idegen nyelv tantárgyakat. A
nyelvoktatást kiemelt területként kezeljük, ezért első és második idegen nyelvből is emelt
óraszámot biztosítunk e tantárgyak oktatására. Első idegen nyelvként az angol nyelvet tanulják
kisgimnazistáink, heti 4 majd 5 órában. Második idegen nyelvként a német és olasz nyelvet
választhatják diákjaink, melyeket heti 3 majd 4 órában tanulhatják. Különleges ajánlatunk a kínai
nyelv, melyet második nyelvként heti 5 órában oktatják kínai anyanyelvi tanáraink.
A felvételit a 2021/2022-es tanévre az általános felvételi eljárás keretében szervezzük meg.
A felvétel követelményei, a jelentkezők rangsorolása:
A jelentkezőknek központilag szervezett egységes írásbeli magyar nyelvi és matematika felvételi
vizsgát kell tenniük.
A felvételi sorrendet az általános iskolai tanulmányi eredmény és az írásbeli felvételi vizsga
eredménye alapján alakítjuk ki. Szóbeli vizsga nincs. Szóbeli ismerkedésre várjuk leendő
tanulóinkat.
Hozott pontok:
Hozott pontok számításakor az általános iskolában 5. év végén és 6. félévkor szerzett
érdemjegyeket kétszeres szorzóval vesszük figyelembe az alábbi tantárgyakból:



Magyar irodalom



Magyar nyelv



Történelem



Matematika



Idegen nyelv
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Így maximum 100 pont szerezhető az általános iskolai eredmények alapján.
Szerzett pontok:



Az egységes írásbeli felvételi vizsgán maximum 100 pont szerezhető.

Maximális felvételi pontszám: 200 pont
A középiskolai felvételi rangsor készítésekor az alábbi szempontokat vesszük figyelembe az
azonos teljesítményű tanulók rangsorolásánál, erősorrendben:
1. halmozottan hátrányos helyzet
2. egri lakhely
3. a lakhely Eger vonzáskörzetében van
4. testvér már az iskola tanulója
5. szerzett pontok összesen
6. hozott pontok összesen
A jelentkezési lapon fel kell tüntetni a tagozat megnevezését és kódját és az általános
iskolában tanult idegen nyelvet.
Kérjük továbbá, hogy a jelentkezési lapon jelöljenek meg vezetékes és/vagy mobiltelefonos
elérhetőséget, valamint e-mail címet is.
HATÁRIDŐK, IDŐPONTOK
Jelentkezési határidő az egységes írásbeli felvételi vizsgára
2020. december 4.
A sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel
küzdő tanuló esetében – amennyiben a vizsgaszervezést érintő speciális igénye van – szükséges
a szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleményének, valamint a speciális körülmények,
illetve eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérelemnek a csatolása a jelentkezési laphoz. A
kérelmet az intézmény igazgatója bírálja el, döntését határozatba foglalja, amelyet a központi
írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz.
A jelentkezési lapok beadásának határideje:
2021. február 19.
A felvételi vizsga ideje, helye:
EGYSÉGES IRÁSBELI 2021. január 23. 1000 óra, Egri Dobó István Gimnázium Eger,
Széchenyi u. 19.
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SZÓBELI ELBESZÉLGETÉS 2021. február 25. 1300 óra, Egri Dobó István Gimnázium Eger,
Széchenyi u. 19.
(beosztás az iskola honlapján)
Aki önhibáján kívül az adott időpontokban nem tud megjelenni, azok számára másik felvételi
időpont:
Pótló egységes írásbeli felvételi vizsga: 2021. január 28. 1400 óra,
Egri Dobó István Gimnázium Eger, Széchenyi u. 19.
Pótló szóbeli elbeszélgetés: 2021. március 4. és március 9. 1400 óra,
Egri Dobó István Gimnázium Eger, Széchenyi u. 19.
Beiskolázási tájékoztató a szülők és tanulók részére:
2020. november 2-án beiskolázási tájékoztató videókat teszünk fel az iskola honlapjára.
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MELLÉKLET
INFORMÁCIÓK A SZÓBELI VIZSGÁKHOZ:
1. Biológia tagozat
Témakörök:
Távoli tájak élővilága
Hazai tájak élővilága: erdők, mezők
Növény- és állatcsoportok rendszertani jellemzői
Sejttani és szövettani alapismeretek
Az ember szervezete és egészsége
Szervetlen kémiai ismeretek, feladatmegoldás
Aktuális környezeti problémák
Pontszámítás:
Szóbeli: 50 pont.
A tételek három részből állnak:
Első rész: Ábrafelismerés és értelmezés
Második rész: Egy megadott téma kifejtése
Harmadik rész: Kérdés a kémia témaköréből
Értékelés:
1. rész: 20 pont
2. rész: 20 pont
3. rész: 10 pont
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2. Nyelvi tagozat, angol nyelv
Témakörök:
Én és a családom: személyi adatok; foglalkozások; otthoni teendők, kötelességek;
családi ünnepek.
Emberi kapcsolatok: barátság; emberek külső és belső jellemzése.
Szűkebb és tágabb környezetünk: a lakás, a település, ország bemutatása.
Természeti környezetünk: lakókörnyezetünk természetvilága; Földünk nevezetes tájai;
növény- és állatvilág.
Az iskola világa: az iskola bemutatása; tanórák és tanórán kívüli tevékenységek.
Egészség és betegség: a leggyakoribb betegségek; egészséges életmód.
Étkezés: étkezési szokások nálunk és más országokban; ételek és ételreceptek;
egészséges táplálkozás.
Vásárlás: mindennapi bevásárlás; ajándékok ünnepekre.
Utazás: utazási előkészületek; közlekedési eszközök.
Szabadidő és szórakozás: sport, tévé, videó, számítógép, olvasás, mozi és színház.
Pontszámítás:
Szóbeli: 50 pont.
A tételek két részből állnak:
Első rész: beszélgetés egy témakörben
Második rész: szóbeli nyelvtani feladat
Értékelés:
1. rész: 38 pont
értékelési szempontok: kommunikációs készség, nyelvhelyesség, szókincs, kiejtés
2. rész: 12 pont
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