
 
  

Képzési kínálatunk  

a 2022/2023-as tanévre: 

Iskolánk OM azonosítója: 203430 

Tagozat-

kód 

Évf. 

száma 
Osztálytípus 

0001 4 

angol-

informatika 

emelt szintű  

0002 4 
biológia-kémia 

emelt szintű 

0003 4 általános képzés 

A felvételi vizsga rendje: 

Jelentkezési lap 

beadása a központi 

írásbeli vizsgára: 

2021. december 03. 

Központi írásbeli 

vizsga: 

2022. január 22. 

10:00 

Pótló írásbeli vizsga: 
2022. január 27. 

14:00 

Tanulói jelentkezési 

lapok beadása: 
2022. február 18. 

Szóbeli elbeszélgetés: 2022. február 23. 

Csatolandó dokumentumok: 

 lelkészi ajánlás 

 értékelő lap másolata a központi 

írásbeli eredményéről 

 

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók! 

 

 

„ Gyarapodott bölcsességben. Isten és az 
emberek örömüket találták benne.”  

(Lk 2,52) 

A Szent Miklós Görögkatolikus Gimnázium és 
Kollégium nevelőtestülete szeretettel köszönti 
Önöket, Titeket az idei tanév jelmondatával, s 
nyújtja át a 2022/2023-as tanévre szóló 
felvételi tájékoztatóját. Célunk, hogy segítsünk a 
döntéshozatalban a továbbtanulás, 
iskolaválasztás előtt.  

Mi teszi sajátossá a katolikus intézményt? 

 a keresztény értékrend 

 a hit és tudás szerepe 

 a közösség fontossága 

 a család jelentősége 

 
Az intézmény a Nyíregyházi Egyházmegye 
fenntartásában működik. A 2021/2022-es 
tanév a gimnázium fennállásának 10-dik éves 
jubileumi tanéve. A gimnáziumban angol- 
informatika és biológia - kémia tagozat mellett 
általános tanterven alapuló nevelő-oktató 
munka folyik. Az intézmény célja olyan 
családias környezet kialakítása, amelyben a 
diákok egyéni képességeiket magas színvonalú 
oktatás biztosításával tudják kibontakoztatni. 
Az oktatás – nevelés középpontjában a 
görögkatolikus szellemiség áll. A gimnázium a 
nyíregyházi belvárosi görögkatolikus templom 
közvetlen szomszédságában található, 
biztosítva a templom és iskola egységét. Az 
intézmény a gimnáziumhoz közel kollégiummal 
is rendelkezik. A kollégium családias 
környezetben, szépen felújított, három ágyas 
szobákkal várja a Nyíregyházától távolabb lakó 
diákokat. 
 

A felvételi pontok számítása 

A felvételi kérelmek elbírálásakor a következőket 
vesszük figyelembe: 

a) Tanulmányi eredmények (7. év végi, 8. félévi 
osztályzatok: magyar nyelv és irodalom, 
matematika, történelem, idegen nyelv és egy 
választható tantárgy: informatika, fizika, kémia, 
biológia vagy földrajz) 

b) Az egységes írásbeli vizsgán elért 
teljesítmény matematikából és magyar 
nyelvből  

 

A felvételi pontszámok összetétele: 

a) Általános iskolai hozott pontszám  50 pont 
b) Központi írásbeli eredménye 100 pont 

A szóbeli elbeszélgetés célja: Az iskolaválasztás 
motivációjának, a tanuló személyiségének, 
érdeklődési körének megismerése, tájékozódás a 
család értékrendbeli elkötelezettségéről, intéz-
ményünk keresztény nevelési gyakorlatának 
elfogadásáról és támogatásáról.  

Az írásbeli és szóbeli elbeszélgetés helye:  

A Szent Miklós Görögkatolikus Gimnázium és 
Kollégium épülete 

4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 7. 

SNI-s és BTMN-es tanulók esetén a szakértői 
véleményben leírtak és a szülői kérelem szerint 
járunk el. 

Intézményünk kollégiuma igény szerint 
elhelyezést biztosít. (cím: 4400 Nyíregyháza, 
Liliom u. 31.) 

Beiratkozás várható időpontja: 

2022. június 21. 



 

 

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók! 

 

Reméljük, sikerült felkelteni érdeklődésüket a 
Szent Miklós Görögkatolikus Gimnázium és 
Kollégium iránt. 
 
Kérjük, a beiskolázással kapcsolatos kérdé-
seikkel forduljanak bizalommal hozzánk: 

Általános kérdések: 
Seszták Ilona intézményvezető 
Hepp Szabolcs kollégiumvezető 
e-mail: szmg@nyirgorkat.hu 

Hitélettel kapcsolatos kérdések: 
Sivadó László lelki igazgató 
e-mail: szmg@nyirgorkat.hu 
 

Adminisztrációs kérdések: 
Élesné Kovács Edina iskolatitkár 
 
e-mail: 
iskolatitkar@szentmiklosgimnazium.hu 

  

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és 
várunk. 

 

 

A Szent Miklós Görögkatolikus 
Gimnázium és Kollégium nevelőtestülete 

ELÉRHETŐSÉGEINK 

4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 7. 
Telefon: 06 (42) 727-002 

E-mail: szmg@nyirgorkat.hu 

Honlap:  
www.szentmiklosgimnazium.hu 

Iskolánk honlapján közzétesszük  
az aktuális eseményeket, felhívásokat,  

a felvételi tájékoztatót,  
a felvételi előkészítők időpontjait. 

 

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 

a 2022/2023-as tanévre 

 

SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS  

GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 


