Iskola neve: Mátészalkai Esze Tamás Gimnázium
Vezető:Lukács Bertalan
Iskola címe:4700 Mátészalka Kazinczy u. 7.

OM azonosító:033659
E-levél:eszegimi@gmail.com
Pályaválasztási felelős: Pálffyné Nagy Éva
Iskola telefonszáma: 44-502-625
Honlap:www.etgimi.hu

Belső
Osztály
kód megnevezése

Képzési Választható 2.
idő
nyelv

Egyéb információ
(pl. emelt oktatás, AJTP
stb.)

Felvehető
létszám

Írásbeli
felvételi
tárgya

Részletes tájékoztatás elérhetősége

0001

angol

4 év

német, francia

angol heti 5 órában

50

magyar

http://etgimi.hu/nyelvitag.ppt

0002

német

4 év

angol, francia

német heti 5 órában

20

magyar

http://etgimi.hu/nyelvitag.ppt

0003

matematika fizika

4 év

angol, német,
francia

matematika heti 5 órában
fizika négy évig

34

matematika

https://www.youtube.com/watch?v=lceMkvL07g

0004

magyartörténelem

4 év

angol, német,
francia

magyar heti 5 történelem
heti 3-4 órában

34

magyar

http://etgimi.hu/humantag.pdf

0005

biológia-kémia 4 év

angol, német,
francia

mindkét tárgyból heti 3 óra 34
négy éven át

matematika

http://etgimi.hu/bikemtag.pdf

Egyéb információk:
Az iskola bemutatása: http://etgimi.hu/METGfelveteli.ppt , http://etgimi.hu/eszeprospi2021.pdf
Diákszemmel: www.etgimi.hu/eszediak2020.pptx ezen a linken az iskola diákjai mutatják be a tagozatokat és a diákéletet
Tehetséggondozás: https://www.youtube.com/watch?v=BUfELlOcC0o&t=17s,
https://www.youtube.com/watch?v=jor8WzC0nvI&t=20s, https://www.youtube.com/watch?v=aFbeNOQKsU8,
https://youtu.be/uvHMyI3qp6o
Ballagások: https://www.youtube.com/watch?v=OTpyd7Sfkms&t=2556s ,
https://www.youtube.com/watch?v=5SCBJuxR9Es
Facebook oldalunk: www.facebook.com/eszegimi

Kollégiumi férőhely: biztosított
SNI és BTMN tanulók fogadása: látás- és hallássérült, mozgássérült, BTMN és
SNI (dysgraphia, dyslexia és dyscalculia)
Az intézmény különlegessége, specialitása (pl. szakkörök, sportkörök, külföldi
kapcsolatok stb.)
Tehetséggondozás kiváló akkreditációval rendelkező tehetségpontban
tanórán kívüli programokban elsősorban természettudományokból és
idegen nyelvekből. Európai tehetségponti cím, ökoiskolai környezeti nevelés,
külföldi kapcsolatok (rendszeres: Oberkochen- Németország, NagykárolyRománia, eseti kapcsolat több partnerrel).
Diákújság szerkesztése és iskolarádió, sportolási lehetőségek, közösségi
szolgálat teljesítése több területen és helyszínen.
Nyílt tanítási nap: a járvány miatt elmarad, online tájékoztatás
A felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai (pl. írásbeli, tanulmányi
eredmény stb.):
A magyar-történelem és idegen nyelvi emelt óraszámú osztályokban magyarból,
a biológia-kémia és matematika-fizika emelt óraszámú osztályokban pedig a
matematikából megírt felvételit számítjuk be 50 %-ban, a másik 50 %-ot a 7.év
végi és 8. félévi osztályzatokból a következő tantárgyakból számítjuk az
osztályzatok összegeként: magyar, történelem, matematika, a tanult idegen
nyelv és a természettudományi tantárgyak közül egy szabadon választott
(biológia, kémia, földrajz, fizika.).
Tájékoztató az írásbeli felvételi eljárásra való jelentkezésről
 A tanulóknak 2021. december 3-áig a „JELENTKEZÉSI LAP
KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁRA” (továbbiakban: Jelentkezési lap)
benyújtásával kell jelentkezniük a központi írásbeli vizsgára.

 A jelentkezési lap elérhető az Oktatási Hivatal (OH) honlapján
wordben és PDF-ben:
 https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/KIFI
R_TT_felveteli_taj_es_kereso
 A kitöltött jelentkezési lapot bármely, vizsgát szervező intézménybe
benyújthatják, függetlenül a későbbi továbbtanulásra kiválasztott
intézményektől.

 A jelentkezési lap az OH oldaláról elektronikusan is kitölthető és
beküldhető.
 Különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, illetve a
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő) tanuló
esetében – a vizsgaszervezés érdekében – szükséges a megfelelő szakértői
vélemény, valamint a speciális körülmények, illetve eszközök igénylésére
vonatkozó szülői kérelem csatolása a jelentkezési laphoz. Kérjük, hogy
a kérelem kitöltését megelőzően olvassák el a Tájékoztató különleges
bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő) tanulók részére linken elérhető rövid
összefoglalót, amely a speciális vizsgakörülményekre vonatkozó legfon
 tosabb információkat is tartalmazza.
 Kérjük, figyeljenek arra, hogy a központi írásbeli vizsgák jelentkezési lapja
CSAK a központi írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze az
eljárás későbbi szakaszában használatos felvételi jelentkezési lappal.

Az írásbeli lebonyolításáról januárban helyezünk el tájékoztatót a honlapon.
Az intézménybe való jelentkezés határideje: 2022.02.18.

