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TISZTELT SZÜLŐK! 
 

Az 2018/2019-es tanévben hat évfolyamos, négy évfolyamos gimnáziumi osztályok 
(emelt óraszámú testnevelés tagozat, drámatagozat, általános tantervű), nyelvi előkészítő 
osztály és táncművészeti szakgimnáziumi osztály indítását tervezzük.  
Az iskolánkban választható idegen nyelvek: angol, francia, latin, német, olasz, orosz. 
 

Négy évfolyamos képzés: emelt óraszámú drámatagozatos, emelt óraszámú 
testnevelés tagozatos és általános tantervű csoportokat indítunk.  
 

Felvételi: magyar nyelvből és matematikából központi írásbeli felvételi. A 
központi írásbelin kívül a drámatagozatra és a testnevelés tagozatra gyakorlati felvételi 
vizsgát kell tenni. Szóbeli felvételire – a hozott tanulmányi eredmény, a központi írásbeli 
felvételin elért eredmény, és a gyakorlati felvételin elért eredmények alapján hívjuk be a 
tanulókat. 
 

Nyelvi előkészítő osztályt indítunk angol nyelvből, amely mellett olasz vagy német 
választható második nyelvként.  A nyelvi órák száma: az első nyelvből heti 12 óra, a második 
nyelvből heti 6 óra.  
Felvételi: magyar nyelvből és matematikából központi írásbeli felvételi. 
A nyelvi előkészítő osztályba angol nyelvből szóbeli felvételi is van. 
 

A hat évfolyamos osztályokban angol és német nyelvet is tanulhatnak a kisdiákok. 
Felvételi: magyar nyelvből és matematikából központi írásbeli felvételi. Szóbeli felvételi 
beszélgetésre minden jelentkezőt behívunk. 
 

A táncművészeti szakgimnáziumi osztályba kortárs-, modern táncos szakra várjuk a 
jelentkezőket. 
Felvételi: magyar nyelvből és matematikából központi írásbeli felvételi. 
A táncművészeti szakgimnáziumi képzésre gyakorlati felvételi vizsga van táncból. 

Előkészítő tanfolyamok indulnak október közepétől magyarból és matematikából 
hatodikos és nyolcadikos diákok számára. Valamint csak nyolcadikosoknak előkészítőt 
szervezünk angol, testnevelés, tánc és dráma tantárgyakból. Tájékoztatás: hamarosan az iskola 
honlapján. 
 

A gyakorlati felvételik követelménye az iskola honlapján megtekinthető. 
 

Szülői tájékoztatót a leendő elsősök szüleinek és az érdeklődő gyerekeknek 
2017. október 6-án 17 órakor 

és 
2018. január 5-én 17 órakor 

tartunk. 
 
 

 
 



 
Tisztelt Szülők! 

 
Várjuk jó tanulmányi eredményt elért, jó képességű, továbbtanulni szándékozó 

gyermekeiket! 
 
 

 
      a Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnázium 

      tantestülete nevében      
         
 

Gertner Hajnalka sk. 
         intézményvezető 

Aktuális információk a -on: 

Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnázium  

 

FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS IDŐPONTOK 
 

 2017. október 6. (17:00) – továbbtanulási tájékoztató szülőknek és gyerekeknek  
 2017. december 8. – jelentkezési határidő a központi felvételi vizsgára 
 2018. január 20. (10:00) – központi írásbeli felvételi  
 2018. január 25. (14:00) – pótló központi írásbeli felvételi 
 2018. január 29. (8:00-16:00) – a központi írásbeli felvételi eredményeinek 

megtekintése, és az értékelőlapok átvétele  
 2018. február 19. –  általános iskolások jelentkezési határideje 
 2018. február 23. (14 00) – a hatévfolyamosok szóbeli felvételije (behívás szerint) 
 2018. február 26. (9 00) – testnevelés gyakorlati felvételi (fiúk) 
 2018. február 26. (12 00) – testnevelés gyakorlati felvételi (leányok) 
 2018. február 27. (9 00) – drámatagozat gyakorlati felvételi (behívás szerint) 
 2018. február 28. (9 00) – tánc gyakorlati felvételi (behívás szerint) 
 2018. március 5-6. (12:00) – szóbeli felvételi a nyolcadikosoknak 
 2018. március 8. (15 00) – pótfelvételi minden területre 
 2018. április 27. a felvett tanulók listájának közzététele 

 

TAGOZAT KÓDOK 
 

01  négy évfolyamos általános tantervű 
02   hat évfolyamos gimnáziumi 
03   táncművészeti szakgimnáziumi képzés – kortárs-, modern tánc 
10  négy évfolyamos dráma tagozat 
12  négy évfolyamos testnevelés tagozat 
31   nyelvi előkészítő évfolyam angol nyelvből 

 
 


