Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre
Az intézmény neve, címe:

Miskolci Herman Ottó Gimnázium
3525 Miskolc, Tízeshonvéd u. 21.

Fenntartó neve, címe: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Miskolci Tankerület,
3527 Miskolc, Selyemrét u. 1.
OM azonosító:

029261

Az intézmény telefonszáma:
E-mail címe:
Honlap:
Az igazgató neve:
A pályaválasztási felelős neve:

46/353-903
titkarsag@hog.sulinet.hu
www.hermangimnazium.hu
Madarász Péter
Dudás Imre

A 2016/2017-es tanévben induló osztályok
4(5), 6 vagy 8 évfolyamos gimnázium
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Tanulmányi terület
(Alkalmazott tanterv típusa, az oktatás fő jellemzői, stb.)

emelt szintű német nyelv
emelt szintű biológia
emelt szintű matematika
magyar-angol két tanítási nyelvű
magyar-spanyol két tanítási nyelvű, nyelvi előkészítő évvel
általános kerettantervű + 1 évf. nyelvi előkészítő angol nyelvből
nyolc évfolyamos – általános
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A nyílt napok időpontjai:





Miskolci 8. osztályos tanulók számára: 2015. november 24. (kedd) 8 óra
Vidéki 8. osztályos tanulók számára: 2015. november 25. (szerda) 9 óra
4. osztályos tanulók számára: 2015. november 26. (csütörtök) 8 óra
Pályaválasztási szülői értekezlet: 2015. november 26. (csütörtök) 16.30 óra

Írásbeli felvételi vizsga időpontjai:
Központi írásbeli vizsgák:
 4. osztályos tanulóknak (8 évf. képzésre): 2016. január 16. (szombat) 10 óra
 8. osztályos tanulóknak (4 és 5 évf. képzésre): 2016. január 16. (szombat) 10 óra
 Pótló írásbeli vizsga igazolt hiányzás esetén: 2016. január 21. (csütörtök) 14 óra
Szóbeli vizsga időpontja:
 8. osztályosoknak: 2016. február 22. hétfő 8-18 óráig
Az időbeosztás február 20-tól megtekinthető az iskola honlapján
Pótfelvételi időpontja:2016. március 3. csütörtök.10 óra
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 4. osztályosoknak: 2016. február 26. péntek 8-18 óráig
Az időbeosztás február 25-től megtekinthető az iskola honlapján
Pótfelvételi időpontja: 2016. március 2. csütörtök 10 óra
A felvételi döntés alapja:
 tanulmányi eredmények, (maximum 20 pont, biológia tagozat 30 pont)
 központi egységes, kompetenciaalapú írásbeli vizsga, (maximum 100 pont)
 szóbeli vizsga (maximum 30 pont, biológia tagozat 40 pont, nyolc évfolyamos
képzés 40 pont).
Tanulmányi eredmények beszámítása:
 Angol, német, spanyol, nyelvi előkészítő angol, matematika képzés:
magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika, jobb idegen nyelv 7.
év végi és 8. félévi jegyeinek átlaga alapján: (átlag – 3,0)*10
 Biológia képzés: magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika, jobb
idegen nyelv, biológia, kémia 7. év végi és 8. félévi jegyeinek átlaga alapján:
(átlag – 3,0)*15
 Nyolc évfolyamos képzés: magyar irodalom, magyar nyelv, természetismeret,
matematika, idegen nyelv 3. év végi és 4. félévi jegyeinek átlaga alapján:
(átlag – 3,0)*10
Jogszabályi rendelkezések alapján a felvételi döntésnél azonos pontszámot elérő
tanulók közül előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat,
ezt követően pedig a miskolci tanulókat.
Az előző években felvételt nyert tanulók tanulmányi eredménye képzési
típusonként:

emelt német: 4,7

emelt biológia: 4,5

emelt matematika: 4,5

angol két tanítási nyelvű: 4,7

spanyol két tanítási nyelvű: 4,6

angol nyelvi előkészítő éves általános: 4,6

nyolc évfolyamos képzés: 4,8
Mely tanulók felvételét tudja vállalni az iskola (az SNI megnevezéseket az
szakmai alapdokumentummal megegyezően kell feltüntetni)?:
Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (egyéb pszichés
fejlődés zavarral küzdő tanulók, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel
küzdő tanulók)
Jelentkezési határidők
A központi írásbelire való jelentkezés határideje (4. és 8. évf.):
2015. december 8. kedd
Általános felvételi eljárásra való jelentkezés határideje (4. és 8.évf.):
2016. február 12. péntek
A jelentkezési laphoz csatolni kell a központi felvételi vizsga értékelő lapjának másolatát. A
másolatot a tanuló általános iskolájának kell hitelesítenie, vagy az eredeti példányt be kell
mutatni a gimnázium titkárságán.
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