
Felv6teli krit6riumok
az alapiskol6k v6gz6s tanut6i szamiira a

Dunaszerdahelyi Magyar Tannyelvij Vid6kfejleszt6si Szakk626piskota ets6 6vfotyam6ba
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A dunaszerdahelyi Magyar Tanitisi Nyeivrl Viddlfejlesztesi Szakktizdpiskola igazgat6ja a Szlov6k
Kdzdrsasag Nemzeti Tan6csa 6ltal kiadott tijrvdnykijn)vdnek 245/2008-as sz6mi az oktatesr6l es nevel6srdl
s2616 tdrv6nye (iskolai tdrv6ny) alapjan 6s az 596/2003-as sz6rnri iskolai kdzigazgar6sr6l ds
dnrendelkezdsrdl sz6l6 t.tr,,6nn)'el, a Szlovdk Iskolaiigyi Miniszt€riurn 65/2015-6s szemt kialrv6nynval,
valalrlinl tdrv6nykiegdszitdsekkel 6s m6dositasokkal rjsszhangban, a 6l12015-ds sz6rri a szakkdpz6srol
sz6l6 tcirv6ny alapjAn 6s a pcdag6giai taneccsal val6 egyeztetds alapj6n a k6verkeT,o felvdteli krit6riumokar
haterozza meg az alapiskol6k v6gz6s tanul6i sz6mdra a:1018/201g-es tandvre.

A Magyar Tannyelvr:l Vid6kfejlesztesi Szakkdz6piskota - 6355 M - Szotgattatas az idegenforgatomban _

sportoszt6ly tanulm6nyi szak n69yeves tagozatdnak els6 6vfolyarndba a felvetelivizsg6kra
2018. aprilis 10-6n kerUisor.

A felv6teliz6 tanul6k a sportosztiilyba tehets6gvizsltat tesznek.
- A felv6teliz6 tanul6nak a bizonyitv6nyaban a 8. 6s a 9. 6vfoVamban nem lehet rosszabb

d-derjegye magavrseletbol. minr kiveid (1)
-Afelveteliz6tanul6nakabizonyitv,nyibanaI6vfoy.ml.f6l6v6bennemleheteldgtetenosztdlyzata.

1. A felv6teli vizsda r6szei:

a) Tehets6gvizsga az el6rhei6 maximdlis pontsz6m 50

. Ajelentkez6k efta 6nos mozgeskult[]r6janak felmeresre - 30 m-es fut6s, t6votugfes helyb6t, dobas
medicinlabd6val, felh[rz6dzkodas nytjt6n il]ig (lanyo<nak ktart6s), kitart6 futas, 1 perces felul6s

. specidls mozgesfeln, 6resek a valasztoii sportdgban

A tehets6gvizsga specialis mozgasfelm6rese helyettesithet6 olyan gazotassal, amely szefint a fetveteliz6
a szlovak vdlogatott csapat tagja a valasztott spo(agban, vagy dobogds helyezest 6rt et az ut6bbi egy 6vben
orszAgos bajnoksigon.

Ezt az ioazolast leqk6s6bb a vizsqa nap iin kell benvLlitani.

b) Tudasszint felm6r6s - az elerhetd maxlmalis pontszdm 40

Ez a 40 pont a nyolcadik 6vfolyam 6w6gi valarnini a kilencedik 6vfolyarn f6levi eredm6ny6nek 6tlag6b6l
a kovetkez6keoDen alakul:

Tr:ravsky'.
sal:lSsrraYnY
ktaj '

1.00 - 1.10 40 pont
Ll1- 1.20 38 pont
L21 - 1.30 36 pont
1.31- 1.40 34 pont
1.41 - 1.50 32 pont
1.51 - 1.60 30 pont
1.61 - 1.70 28 pont
1.7i - 1.80 26 pont
L81 - 1.90 24 pont
L9l - 2.00 22 pont
2.01 - 2.10 20 pont

Stredn6 odtrorli ikol:r rorroia vidieka
s v.Yuiovacim ju)'kom mada:sl(jm
Viddkfeilesztdsi Szakkdzipiskola
I\!&r rf. Sle&na t5113, 9,9 38 kna.isti Streda , Dolarr.ra,fub

2.11 - 2.20 l8 pont
2.21 - 2.30 16 pont
2.31 - 2.40 14 pont
2.41 - 2.50 12 pont
2.51 - 2.60 10 pont
2.61 -2.70 8 pont
2.71 -2.80 6 pont
2.81 -2.90 4 pont
2.91 -3.00 2pont
3.01 6s t.jbb 0 pont



Az atlag kiszamites6n6l a kdvetkez6 tantdrgyak erdemjegyei szdmltanak be:

l\4agyar nyeiv 6s ifodalom
Szlovdk nyelv
ldegen nyelv - nemet vagy angol nyelv
T0denelem
F5ldrcjz
Termeszetrajz
l\,4atematika
Fizika
Kemia

Ezek a tantargyak minden alapiskoleban osztelyozo{tak.

c) Pszichol6giai te6ztek - az el6rhet6 maximalis pontszim't0

d) A felv6teliz6 tanu16 tovebbi pontokat gyiijlhet max. 10 pontot a sikeres reszvetelert az
lskolaugyi Miniszterium eltal kilrt tahtargyi versenyekben €s olimpiekon a 8. 6s a 9. evfolyamban
az alabbi kulcs alapjan:

o a jardsi h elyezesert 1. hely
2. hety
3. hely
4. hely

o a megyei helyez6s6rt t hely
2. hely
3. hely
reszvetetert

o az orszagos versenyen val6 reszvetebrl

4 ponr
3 pont
2 pont
l pont

5 pont
4 pont
3 pont
2 pont

7 pont

2) A felveteliz6 tanul6kat a kiivetkez6 sorrendben rangsoroljuk az egyenl6 pontszem eseteben:

L Tehetsegvizsgaponbzama
ll. Sikeres megfejt6 (1. -3. helyez6s) az orszdgos, keruleti, jarasiolimpien a kdvetkez6

tant6rgyakb6l: termeszetfajz, matematika, fizika, kemia, valamint a sportegakban el6ri
helyez6sek

lll. Az alapiskolai tanulmenyi dtlaga
lV- A 9. evfolyam 1. f6l6vitanulmdnyi 6tlaga

3) A felv6tel elengedhetetlen felt6tele a tanul6 hibatlan eg6szs6gi allapota.

4) A 2018/1g-es tan6vben egy osztelyt nyitunk iisszesen 30 tanut6vat.

5) Minden jelentkez6 legkes6bb 14 nappal a vizsgak el6tt megkapja a felveteli vizsgara sz6l6
meghiv6t, amelyben megtal6lja a vizsgaval kapcsolatos informeci6kat 6s egy k6dszemot,
amely helyettesiti a szem6lyi adataii az adatvedelmi tdrv6ny 6rtelmeben.

6) A felveteli vizsga egyes r6szein el6rt eredm6nyek 6sszege atapjan a szamit6g6p
meghaletozza a jelentkez6k sorrendjet. Az 1-30 helyet eler6k 2018. szeptember 1-jet6l
feMetet nyernek iskol6nk 1. evfolyamaba.

7) Ha a jelentkez6 indokolt eseiben nem tud reszt venni a felv6te i vizsgan (betegseg, versenyen
val6 r6szvetel stb.), legkes6bb a vizsga napj6n 8,00 6rAig, irdsban igazolja tavollete okAt. A
SZK OM 6ltal kiadott 245l2008-os Kozldny 65. S 2. 6s a 66 S 5. bekezd6se alapjen a felvehet6
tanul6k sz6ma az igazoltan hi6nyz6 tanuldk szameval csdkkentve lesz. Ezekre a helyekre a
hianyz6k p6tterminusban felveteli vizsget tehetnek. Szemukra 6rv6nyesek a fenti 4- es 5.
pontban foglaltak.



8)

10)

12)

e)

11)

A felveteli bizoftsag 2018. dprilis 10-6n 16,00 6rakor 0l 6ssze, a vizsga eredmenyeit h6rom
napon belul nyilvanossAgra hozza az iskola 6pUleteben es az iskola honlapjrn
(wwwdunagro.sk).

Az iskola igazgat6ja a felveteli vizsgdk eredmenyeinek kiedekelese utan aj6nlott levelben
h6rom napon belul ertes'ti a tanul6 jogi k6pvisel6j6t a vizsga eredmenyer6l. Ha a tanul6
felvetelt nyert, a leveltartalmazza a beiratkozes id6pontj6t.

A hatalyban lev6 tdrvenyek 6rtelm6ben az iskola igazgat6ja a beiratkozas id6pontjat 2018.
iiprifis 12-t6f aprifis 20 - ig naponta 9,00-12,00 6r6ig 6s 13,00 - 15,00 66ig hatetozza meg.
A felvett tanul6 jogi k6pvisel6je a jelzett id6pontban szem6lyesen kdteles az jskola
igazgat6sagen a tanu16 belrat6s6t elvegezni. A beiratkozSskor a szu16 felmutatja a
szemelyazonossdgi i,azotueny1l, a felv6telt tanLlsito okiratot 6s az alapiskola altal kiadott
beiratkozasi laDot.

Amennyiben a felvett tanul6 jogi kepvisel6je a fent jelzett iddpontban nem jelenik meg a
beiratkozdson, az iskola igazgat6ja a 24512008 Tt. torvenye alapjan megkezdi a felv6teli
hatdrozat semmiss6 nyiManitasat.

A felvetelt nem nyeft tanul6 jogj k6pvisel6je 5 napon belul fellebbezhet a vegzes e en a
Trnavai Kertileti Hivatal Oktatasi Oszt6Ven az iskola igazgat6sdgAn keresztul. (Odbor Skotstva
TSK, Starohajska 10, 917 0l Tnaval
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