Kedves Nyolcadikos Felvételizők!
A szóbeli meghallgatás, képesség-, készségmérés, a felvételi tájékoztatóban megjelentek szerint a
következő időpontokban zajlanak a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnáziumban:
0001 kód: Kezdő spanyol nyelv:
0002 kód: Ének-zene, magyar orientáció:
0004 kód: Haladó német nyelv:
0005 kód: Haladó angol nyelv:
0007 kód: Kezdő német nyelv:
0008 kód: Kezdő angol nyelv:
0003 kód: Testnevelés:
0010 kód: Honvéd kadét közismereti képzés:

2022. február 22. 11:30
2022. február 22. 08:30
2022. február 22. 11:30
2022. február 22. 11:30
2022. február 22. 11:30
2022. február 22. 11:30
2022. február 25. 08:00
2022. február 25. 08:00

A pótfelvételi meghallgatások 0001, 0002, 0004, 0005, 0007 és 0008-as kódszámú tagozaton:
2022. március 01. 13:00
Pótfelvételi a 0003-as kódszámú testnevelés tagozatra és a 0010 kódszámú honvéd kadét képzésre:
2022. március 02. 14.00
Iskola neve:
OM azonosító:
Intézményvezető:
Iskola címe:
Telefon/fax:
E-mail:
Honlap:

Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium
033654
Kovács Ágnes
Pályaválasztási felelős: Pásku Judit
4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 8.
42/311-920
nyhvpg@gmail.com
www.nyhvpg.hu

Képzési területek
Belső
kód

Képzés megnevezése

Oktatott nyelvek

Egyéb információ (pl.
tagozat, emelt szintű oktatás,
orientáció…)

Felvehető
létszám

0001

kezdő spanyol nyelv
emelt szintű oktatása

spanyol nyelv és angol
nyelv

emelt 5 órás spanyol nyelv

18

0002

ének-zene / magyar
orientáció

angol nyelv és német nyelv

ének-zene / emelt
óraszámban drámajáték

16

0003

testnevelés

angol nyelv és német nyelv

testnevelés emelt óraszámban

22

0004

haladó német nyelv
emelt szintű oktatása

német nyelv és angol nyelv
vagy orosz nyelv

haladó 6 órás német nyelv
(előképzettséget NEM
igényel)

16

0005

haladó angol nyelv
emelt szintű oktatása

angol nyelv és német nyelv
vagy orosz nyelv

haladó 6 órás angol nyelv
(előképzettséget igényel)

18

0006

informatika

angol nyelv és német nyelv

digitális kultúra emelt
óraszámban

17

0007

kezdő német nyelv
emelt szintű oktatása

német nyelv és angol nyelv
vagy orosz nyelv

emelt 5 órás német nyelv
(kezdő szint)

16

0008

kezdő angol nyelv emelt angol nyelv és német nyelv
szintű oktatása
vagy orosz nyelv

emelt 5 órás angol
(kezdő szint)

18

0009

természettudományos

angol nyelv és német nyelv

biológia, kémia emelt
óraszámban

17

0010

honvéd kadét
közismereti képzés

angol nyelv és német nyelv

testnevelés emelt óraszámban
honvédelmi alapismeretek

12

Kollégiumi elhelyezés biztosított: igen
Felvételi vizsga: van

összlétszám:
170

A 2022/2023. TANÉVBEN INDULÓ KÉPZÉSEK A NYÍREGYHÁZI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUMBAN
Képzési forma
megnevezése

kezdő spanyol nyelv emelt
szintű oktatása

ének-zene
magyar orientáció

testnevelés

haladó német nyelv emelt
szintű oktatása

haladó angol nyelv emelt
szintű oktatása

informatika

kezdő német nyelv emelt
szintű oktatása

kezdő angol nyelv emelt
szintű oktatása

természettudományos

honvéd kadét közismereti
képzés

kód

Egyéb információ

0001

spanyol nyelv emelt
óraszámban
évfolyamok szerint:
5+5+7+6 óra/hét
kezdő szintről,
előképzettséget nem igényel

0002

ének-zene emelt óraszámban
évfolyamok szerint:
3+3+4+4 óra/hét
magyar nyelv és irodalom
évfolyamok szerinti
óraszámban:
4+4+5+5 óra/hét és dráma
+2 óra/hét

2. idegen
nyelv
(3 óra/hét)

angol nyelv

angol nyelv
és német
nyelv

Felvehető
létszám

Felvételi módja és időpontja

18

központi írásbeli:
2022. január 22. 1000
szóbeli meghallgatás:
beszédkészség, szövegek
megértése, értelmezése,
alkotása magyar nyelven
2022. február 22.11.30

16

központi írásbeli:
2022. január 22 1000
képesség, készség mérése,
szóbeli meghallgatás:
2022. február 22. 830

22

központi írásbeli:
2022. január 22. 1000
képesség, készség mérése:
2022. február 25. 08 00

0003

testnevelés emelt
óraszámban
évfolyamok szerint:
5+5+5+5 óra /hét

0004

haladó német nyelv emelt
óraszámban
évfolyamok szerint:
6+6+8+4 óra/hét
előképzettséget nem igényel

angol nyelv
vagy orosz
nyelv

16

0005

haladó angol nyelv emelt
óraszámban
évfolyamok szerint:
6+6+8+4 óra/ hét
előképzettséget igényel

német nyelv
vagy orosz
nyelv

18

0006

digitális kultúra emelt
óraszámban évfolyamok
szerint:
4+3+4+4 óra/hét

angol nyelv
és német
nyelv

17

0007

német nyelv emelt
óraszámban
évfolyamok szerint:
5+5+7+6 óra/hét
kezdő szintről,
előképzettséget nem igényel

angol nyelv
vagy orosz
nyelv

16

0008

angol nyelv emelt
óraszámban
évfolyamok szerint:
5+5+7+6 óra/hét
kezdő szintről,
előképzettséget nem igényel

német nyelv
vagy orosz
nyelv

18

angol nyelv
és német
nyelv

17

központi írásbeli:
2022. január 22. 1000

12

központi írásbeli:
2022. január 22. 1000
képesség, készség mérése:
2022. február 25. 08 00

0009

0010

biológia-kémia emelt
óraszámban
évfolyamok szerint:
biológia 3+3+5+5 óra/hét ;
kémia 3+3+4+4 óra/hét
testnevelés emelt
óraszámban
évfolyamok szerint:
5+5+5+5 óra /hét +
honvédelmi alapismeretek

angol nyelv
és német
nyelv

angol nyelv
és német
nyelv

központi írásbeli:
2022. január 22 1000
szóbeli meghallgatás:
beszédkészség, szövegek
megértése, értelmezése,
alkotása magyar nyelven
2022. február 22.11.30
központi írásbeli:
2022. január 22. 1000
szóbeli meghallgatás angol
nyelven:
2022. február 22.11.30

központi írásbeli:
2022. január 22. 1000
központi írásbeli:
2022. január 22. 1000
szóbeli meghallgatás:
beszédkészség, szövegek
megértése, értelmezése,
alkotása magyar nyelven
2022. február 22.11.30
központi írásbeli:
2022. január 22. 1000
szóbeli meghallgatás:
beszédkészség, szövegek
megértése, értelmezése,
alkotása magyar nyelven
2022. február 22.11.30

Központi felvételi vizsga időpontja:
2022. január 22. 10,00 h központilag szervezett egységes írásbeli
A kijavított dolgozatok megtekintése és az értékelő lapok átvétele: 2022. január 27. 8.00-16.00 h-ig
Képesség, készség mérése testnevelésből és honvéd kadét képzésre: 2022. február 25. 8.00 h, helye: Nyíregyházi
Vasvári Pál Gimnázium, Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 8.
Szóbeli meghallgatás a haladó angol nyelvi tagozatra angol nyelvből: 2022. február 22. 11.30 h, helye: Nyíregyházi
Vasvári Pál Gimnázium, Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 8.
Képesség, készség mérése ének-zenéből, magyar orientáció szóbeli meghallgatás: 2022. február 22. 8.30 h, helye:
Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium, Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 8.
Szóbeli meghallgatás, beszédkészség, szövegek megértése, értelmezése, alkotása magyar nyelven a kezdő angol
nyelvi, a kezdő német nyelvi, a kezdő spanyol nyelvi tagozatokra és a haladó német nyelvi tagozatra: 2022. február
22. 11.30 h, helye: Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium, Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 8.
Helyben szervezett vizsgák pótló napja: 2022. március 1. 13.00. helye: Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium,
Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 8. testnevelés tagozatra és honvéd kadét közismereti képzésre: 2022. március 02. 14.00
A KÖZPONTI ÍRÁSBELI ÉS A HELYBEN SZERVEZETT SZÓBELI FELVÉTELI VIZSGÁKRA
BEHÍVÓLEVELET NEM KÜLDÜNK.
Felvételi vizsga módja:
0001: központi írásbeli és szóbeli meghallgatás: beszédkészség, szövegek megértése, értelmezése, alkotása
(magyar nyelven)
0002: központi írásbeli és képesség, készség mérése ének-zenéből, szóbeli meghallgatás
0003: központi írásbeli és képesség, készség mérése testnevelésből
0004: központi írásbeli és szóbeli meghallgatás: beszédkészség, szövegek megértése, értelmezése, alkotása
(magyar nyelven)
0005: központi írásbeli és szóbeli meghallgatás angol nyelven
0006: központi írásbeli
0007: központi írásbeli és szóbeli meghallgatás: beszédkészség, szövegek megértése, értelmezése, alkotása
(magyar nyelven)
0008: központi írásbeli és szóbeli meghallgatás: beszédkészség, szövegek megértése, értelmezése, alkotása
(magyar nyelven)
0009: központi írásbeli
0010: központi írásbeli és képesség, készség mérése testnevelésből
Felvételi kérelmek elbírálása a belső kódok szerint:
0006, 0009: Felvételi kérelmek elbírálásakor a tanulmányi eredményeken kívül a központilag kiadott egységes,
kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredményeit is figyelembe vesszük, mégpedig: az
általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskolák számára készített magyar nyelvi feladatlapok
eredményeit és az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskolák számára készített matematika
feladatlapok eredményeit.
Az iskolai felvételi eljárás során szerezhető összes pontszám: 150 pont Ebből:
A tanulmányi eredményekből számított hozott maximális pontszám: 50 pont
Az írásbeli vizsgán szerezhető maximális pontszám: magyarból: 50 pont, matematikából: 50 pont
0002: Felvételi kérelmek elbírálásakor a tanulmányi eredményeken, továbbá a központilag kiadott egységes,
kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredményein kívül a helyben szervezett képesség-,
készségmérés eredményeit is figyelembe vesszük; az írásbeli vizsgán az általános tanterv alapján folyó felkészítést
nyújtó középfokú iskolák számára készített magyar nyelvi feladatlapok eredményeit, és az általános tanterv alapján
folyó felkészítést nyújtó középfokú iskolák számára készített matematika feladatlapok eredményeit kérjük.
Az iskolai felvételi eljárás során szerezhető összes pontszám: 200 pont. Ebből:
A tanulmányi eredményekből számított, hozott maximális pontszám: 50 pont
Az írásbeli vizsgán szerezhető maximális pontszám: magyarból: 50 pont, matematikából: 50 pont
Az iskolai képesség, készség mérésén a szóbeli meghallgatáson szerezhető maximális pontszám: 50 pont
0003, 0010: A testnevelési osztályba és a honvéd kadét közismereti képzésre jelentkezés alapfeltétele, az
egészségügyi alkalmasság, melynek megítélése a felvételi vizsga napján történik egy szűrővizsgálat alkalmával,
melyet iskolánk gyermekgyógyász-sportszakorvosa végez a szülő jelenlétében. Egészségügyi alkalmatlanság
esetén a képesség, készség mérése elmarad, a felvételi jelentkezés elutasításra kerül.
Felvételi kérelmek elbírálásakor a tanulmányi eredményeken, továbbá a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú
feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredményein kívül a helyben szervezett képesség-, készségmérés
eredményeit is figyelembe vesszük; az írásbeli vizsgán az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú
iskolák számára készített magyar nyelvi feladatlapok eredményeit, és az általános tanterv alapján folyó felkészítést
nyújtó középfokú iskolák számára készített matematika feladatlapok eredményeit kérjük.
Az iskolai felvételi eljárás során szerezhető összes pontszám: 200 pont. Ebből:
A tanulmányi eredményekből számított, hozott maximális pontszám: 50 pont
Az írásbeli vizsgán szerezhető maximális pontszám: magyarból: 50 pont, matematikából: 50 pont
Az iskolai képesség-, készségmérésén szerezhető maximális pontszám: 50 pont

0005: Felvételi kérelmek elbírálásakor a tanulmányi eredményeken, továbbá a központilag kiadott egységes,
kompetencialapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredményein kívül a helyben szervezett angol nyelvű
szóbeli meghallgatás eredményeit is figyelembe vesszük; az írásbeli vizsgán az általános tanterv alapján
folyó felkészítést nyújtó középfokú iskolák számára készített magyar nyelvi feladatlapok eredményeit, és az általános
tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskolák számára készített matematika feladatlapok eredményeit
kérjük.
Az iskolai felvételi eljárás során szerezhető összes pontszám: 200 pont. Ebből:
A tanulmányi eredményekből számított, hozott maximális pontszám: 50 pont
Az írásbeli vizsgán szerezhető maximális pontszám: magyarból: 50 pont, matematikából: 50 pont
Az iskolai szóbeli felvételi vizsgán szerezhető maximális pontszám: 50 pont
0001, 0004, 0007, 0008: Felvételi kérelmek elbírálásakor a tanulmányi eredményeken, továbbá a központilag kiadott
egységes, kompetencialapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredményein kívül a helyben szervezett
magyar nyelvű szóbeli meghallgatás eredményeit is figyelembe vesszük; az írásbeli vizsgán az általános tanterv alapján
folyó felkészítést nyújtó középfokú iskolák számára készített magyar nyelvi feladatlapok eredményeit, és az általános
tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskolák számára készített matematika feladatlapok eredményeit
kérjük.
Az iskolai felvételi eljárás során szerezhető összes pontszám: 200 pont. Ebből:
A tanulmányi eredményekből számított, hozott maximális pontszám: 50 pont
Az írásbeli vizsgán szerezhető maximális pontszám: magyarból: 50 pont, matematikából: 50 pont
A szóbeli meghallgatáson szerezhető maximális pontszám: 50 pont
A tanulmányi eredményekből számított, hozott pontokat az általános iskolai 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi
osztályzataiból számítjuk a következő tantárgyakból: magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, földrajz
(0009 kód esetén biológia).
A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók esetén a felvételi
eljárásban alkalmazott speciális értékelési szabályokról – a tanuló érdekeinek figyelembevételével – az iskola igazgatója
dönt.
Az iskola vezetése az összpontszám szerinti felvételi rangsort megküldi az országos felvételi központba.
Azonos pontszám esetén a rangsorolás betűrend szerint történik, illetve előnyben részesülnek azok a tanulók, akik az
iskola vonzáskörzetében élnek vagy halmozottan hátrányos helyzetűek, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja
(pl. testvére(i) az iskola tanulója).
A beiskolázás az összpontszám szerinti rangsor alapján történik a felvételi központ visszajelzése után.

Szóbeli meghallgatás és a képesség-, készségmérés követelményei:
0002 (ének-zene): Anyaga az általános iskolában tanult dalokra, zenei készségekre épül. Az ének-zene osztályba felvett
tanulók iskolai tanulmányaikkal párhuzamosan hangszeres tanulmányaikat különböző zeneiskolákban folytatják.
Az ének-zenei osztályba jelentkezőknek tudniuk kell:
- 20 szabadon választott népdalt énekelni, szolmizálni, elemezni
- Pentaton dallamot visszaénekelni
- Ritmust visszatapsolni
- Lapról olvasni Kodály 333 olvasógyakorlatait.
Ismerniük kell:
- A hangnemeket és előjegyzésüket 2 keresztig és 2b-ig.
- A hangszeres tudással rendelkező jelentkezők előnyben részesülnek.
0002 (magyar orientáció): Egy kötetlen elbeszélgetés keretében a szóbeli szövegalkotó képesség mérésére kerül sor:
10-15 soros nyomtatott szöveg felolvasása, szükség szerint a szöveg reprodukálása (a szöveget közismert irodalmi
műből jelöljük ki). Egy szabadon választott szépirodalmi mű előadása.
0003 (testnevelés) és 0010 honvéd kadét közismereti képzés: A mérés keretében fizikai képességeket vizsgálunk.
Ezek a következők:
- 60 m futás,
- 600 m futás,
- kétkezes medicinlabda hajítás hátra fej felett (fiúknak 4 kg-os medicinlabdával, lányoknak 3 kg-os
medicinlabdával),
- ötösugrás,
- szóbeli elbeszélgetés a jelentkező által megjelölt sportágról valamint
- 0003 (testnevelés): labdás ügyesség felmérése
- 0010 (a honvéd kadét képzésre): húzódzkodás, fekvőtámasz, felülés, helyből távolugrás
0005 (haladó angol nyelv): Elbeszélgetés keretében a nyelvi készségeket mérjük fel. A beszélgetés témakörei: család,
iskola, szabadidő, napirend, lakás, étkezés, utazás.
0001, 0004, 0007, 0008 (kezdő angol/német/spanyol nyelv, haladó német nyelv) Szóbeli meghallgatás
beszédkészség, szövegek megértése, értelmezése, alkotása magyar nyelven: Egy kötetlen beszélgetés keretében a
felvételiző általános tájékozottságának, önálló véleményalkotó készségének és beszédkultúrájának a mérésére kerül sor.
8-10 soros magyar nyelvű szöveg hangos felolvasása és értelmezése. A szövegek témája és stílusa változatos, az
irodalmitól a tudományosig.
Nyílt tanítási nap ideje. járványügyi helyzet miatt elmarad
További információk:
A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók esetén a felvételi
eljárás az Nkt. 51§ (5) bekezdésben meghatározottak alapján történik. A szakértői vélemény és a szülői kérelem
figyelembe vételével az írásbelit szervező iskola igazgatója hoz döntést a lehetséges kedvezményekről.

Nyíregyháza, 2021. szeptember 14.

Kovács Ágnes
intézményvezető

