
Felvételi tájékoztató 2018/2019. tanév 
 

Iskola neve: KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakgimnázium 

Intézményi azonosító vagy OM azonosító: 201756 

Vezető neve: Mező-Halász Krisztina 

Pályaválasztási felelős neve: Nagy Tamás 

Iskola címe: 4244 Újfehértó, Eötvös József utca 25. 

Iskola telefonszáma: 0642/290-053    

E-levél: szent.istvan.ujf@gmail.com  

Honlap: http://www.kszigujfeherto.hu  

 

Gimnáziumi képzés 

Belső 

kód 

Osztály megnevezése Képzési 

idő 

Választható 

nyelv 

Egyéb információ  

(pl. emelt oktatás, AJTP stb.) 

Felvehető 

létszám 

0001 Általános gimnázium 4 év angol és 

német 

Fakultációs lehetőség: idegen nyelv vagy 

természettudományos tantárgyak  

 

26 fő 

 0002 Emelt informatika 

média szakiránnyal 

4 év angol és 

német 

Emelt szintű informatika és médiaoktatás       26 fő 

0003 Emelt dráma tagozat 4 év angol és 

német 

Emelt szintű magyar nyelv és irodalom, dráma 

és táncoktatás 

26 fő 

0004 Emelet hittan tagozat 4 év angol és 

német 

Emelt szintű hitoktatás 26 fő 

 

Szakgimnáziumi képzés 

Belső 

kód 

Ágazat Szakmacsoport Képzési 

idő 

Választható 

nyelv 

Egyéb információ 

(természettud. 

tárgy, ösztöndíj) 

Megszerezhető 

szakképesítések 
Felvehető 

létszám 

0005 Informatika Informatika 4+1 év angol Az érettségi 

vizsgáig lehetővé 

válik az ECDL 

vizsga letétele.      

Az érettségi vizsga 

után 

intézményünkben a 

továbbhaladási 

lehetőség biztosított 

OKJ szerinti 

szakképzés 

keretében.  

gazdasági informatikus 

(irodai informatikus 

szakképesítéssel) 

24 fő 

 

Kollégiumi férőhely: nincs 

 

Mely típusú sajátos nevelési igényű tanulót tudják fogadni? A felvételi eljárás során kizárólag a sajátos nevelési 

igényt megállapító szakértői bizottság szakvéleményét vesszük figyelembe (BNO, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia). 

Az intézmény különlegessége, specialitása (pl. szakkörök, sportkörök, külföldi kapcsolatok stb.) 

Nyílt tanítási nap: 2018. 10. 09.  

 

Kérnek-e írásbeli/szóbeli felvételit? : Nem 

 

További információ (pl. alkalmassági, felvételi követelmény): 

Legalább közepes osztályzat az érettségi tantárgyakból (7. osztály év vége és 8. osztály félév).  

Felvételi elbeszélgetés, amelynek során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe vesszük.  

A diákok az általános tanterv követelményei mellett az idegen nyelveket vagy a természettudományos tantárgyakat 

emelt óraszámban tanulják.   

A diákok a választott tagozaton emelt óraszámban tanulják a megjelölt tantárgyakat. Fontos szerepet kap a hazafiságra, 

a hazaszeretetre való nevelés. 
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http://www.kszigujfeherto.hu/

