
Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, 
és Kollégium

Nyílt napok:
Nyílt nap a 8. osztályosok részére:

2022. november 10. (csütörtök)
Nyílt nap a 4. osztályosok részére:

2022. november 12. (szombat)
Nyílt nap a 4. és 8. osztályosok részére:

2022. november 30. (szerda)
További információk:
www.tancsicsoh.hu

https://www.facebook.com/tancsicsoh

INDULÓ TANULMÁNYI 
TERÜLETEINK:

v Nyolc évfolyamos gimnáziumi (0001)
v Emelt óraszámú angol nyelvi (0002)
v Emelt óraszámú német nyelvi (0003)
v Emelt óraszámú biológia-kémia (0004)
v Emelt óraszámú matematika (0005)
v Emelt óraszámú humán (0006)
v Emelt óraszámú digitális kultúra (0007)
v Általános tantervû (0008)
v Sportosztály, (0009) nemzeti utánpótlás -

nevelés

JELENTKEZÉS AZ ÁLTALÁNOS FELVÉTELI ELJÁRÁSRA:

vA TANULÓI ADATLAP beküldése a Felvételi Központba 
vA TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP és a mellékletek beküldése a 

választott középiskolába

Mellékletek:
vaz írásbeli felvételi „Értékelõ lapja” vagy annak másolata a 

felvételihez kötött tanulmányi területek esetében 
vszakosztályi támogató nyilatkozat a sportosztályba jelentkezõknek 
va hátrányos helyzetrõl szóló igazolás
vspeciális feltételek esetén a szülõi kérvények és szakvélemények

Beküldési határidõ: 2023. február 22.

FELVÉTELI   MENTESSÉG,  TÖBBLETPONT  
NEM  ADHATÓ!

FELVÉTELI INFORMÁCIÓK:

FELVÉTELI VIZSGÁK
- a 8 évfolyamos, az emelt óraszámú nyelvi, biológia-kémia, matematika és 
humán tanulmányi területekre 

Írásbeli felvételi (központi):
Tárgya: magyar nyelvi és matematikai ismeretek 
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján: 

Az írásbeli felvételin mindkét feladatlapot meg kell írni! 
Bármely felvételit szervezõ középiskolában megírható és az elért 
eredményt minden középfokú iskola köteles elfogadni!

Tanulási nehézségek esetén, biztosítjuk a törvény által engedélyezett speciális 
feltételeket, szülõi kérvény és az elõírt dokumentumok beküldése után. 

Jelentkezés az írásbeli felvételi vizsgára: központi írásbeli vizsgára 
szóló jelentkezési lap beküldése iskolánkba! 

Beküldési határidõ: 2022. december 2.
Az írásbeli ideje: 

2023. január 21. 10 h  (Pótló: 2023. január 31. 14 h)
A kijavított dolgozatok megtekintése: 

2023. január 26. 8:00 - 16:00-ig
Tanulói észrevétel beadási határideje:

2023. Január  27. 16 óráig

NINCS FELVÉTELI
a digitális kultúra, az általános tantervû gimnáziumi osztályokba és a 
sportosztályba.
A felvételi rangsort a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredmények  
(hozott pontok) alapján határozzuk meg.

FELVÉTELI RANGSOR MEGHATÁROZÁSA
Alap:

Hozott pontok:  a tanulmányi eredményekbõl számított pontok
Szerzett pontok: a felvételi vizsgán elért pontok

a.) 8 évfolyamos gimnáziumi osztály:
Hozott pontok + írásbeli felvételi vizsgán elért pontszámok

b.) Emelt óraszámú nyelvi, biológia-kémia, matematika, humán tanulmányi 
területek:

Hozott pontok + írásbeli felvételi vizsgán elért pontszámok 

c.) Digitális kultúra, általános tantervû és sportosztályok:
Hozott pontok

A részletes szabályok iskolánk és a KIR honlapjára feltöltött tájékoztatóban 
olvashatók.

Iskolánk a Szegedi Tudományegyetem Békés Megyei Rezidens 
Központja, örökös ökoiskola, regisztrált tehetségpont, 

angol és német nyelvvizsgaközpont, 
Európai Parlament Nagykövet Iskolája.

Beiskolázási tájékoztató

“A ve r s enyképe s tudás i sko l á j a ”

Felvételivel kapcsolatos további információk:
 Iskolai honlap: www.tancsicsoh.hu

Oktatási Hivatal honlapja: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/felveteli_a_

kozepfoku_iskolakban_20212022
Misinszkiné Szõke Nóra intézményvezetõ-helyettes:

msznora@tancsicsoh.hu
Kulcsár László Tibor intézményvezetõ-helyettes:

klasszlo@tancsicsoh.hu
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