A FELVÉTELI ELJÁRÁS MENETE a 2018-2019-es tanévre
DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM DÓCZY
GIMNÁZIUMA (OM: 200203)
www.doczy.drk.hu

2017. november 8. szerda

15.00 – 17.00

Nyílt nap: Felvételi tájékoztató és érdekes tantárgyi
bemutatók a református általános iskolákból és a más
általános iskolákból érkező érdeklődő diákok számára a
Kiss Tamás teremben (402.)
14.30 A Szabó Magda Emlékház rövid megtekintése (?),
15.00-16.00 Az iskola bemutatása, Dóczy Galéria, Robot
szakkör, Diákkönyvtár, Digi-fotó szakkör, Kóruspróba,
16.00-17.00 Érdekes fizikai kísérletek bemutatója
a Fizikai előadóban (110.) /Táncteremben, (Alagsor 3.)
Nyílt nap: Felvételi tájékoztató szülőknek a Díszteremben

2017. november 8. szerda

17.00 – 18.00

2017. november 17. csütörtök

14.30-16.00

2017. december 8., péntek
2018. január 20. SZOMBAT!

16.00
10.00-12.00

2018. január 20. SZOMBAT!

10.00-12.00

2018. január 24.
szerda

8.00-14.00

2018. január 25.
CSÜTÖRTÖK
2018. február 7.
szerda

14.00-16.00

Nyílt nap: FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 6. és 8. évfolyamos
tanulók SZÜLEI SZÁMÁRA (Díszterem, 310.)
Felvételi előkészítő foglalkozások két csoportban váltva hetente
csütörtök délutánonként, Magyar nyelv (F12) Matematika, (F13)
A központi egységes írásbelire jelentkezés határideje
KÖZPONTI EGYSÉGES ÍRÁSBELI FELVÉTELI VIZSGA A
HAT ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉSRE JELENTKEZŐ
TANULÓK SZÁMÁRA
KÖZPONTI EGYSÉGES ÍRÁSBELI FELVÉTELI VIZSGA A
NÉGYÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉSRE
JELENTKEZŐ TANULÓK SZÁMÁRA
Az egységes írásbelit szervező intézmény a kijavított vizsgalapokba
való személyes betekintésre ad lehetőséget, valamint (DRK Dóczy
Gimnáziuma) kifüggeszti az iskolában a hirdetőtáblára és felteszi
saját HONLAPJÁRA az írásbeli vizsga eredményét, melyet a
tanulói azonosítójuk alapján tekinthetnek meg az érintettek.
PÓTLÓ egységes írásbeli felvételi vizsgák a hat és a
négyévfolyamos gimnáziumi képzésre jelentkező tanulók számára
FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ az érdeklődő 6. és a 8. évfolyamos
tanulók SZÜLEI SZÁMÁRA
(A IV. emelet 402-es Kiss Tamás teremben)
A továbbtanulási jelentkezési lap és a lelkészi ajánlás személyes
beadásának (közvetlenül a Dóczy Titkárságára) vagy postára
adásának határideje
SZEMÉLYES ELBESZÉLGETÉS a tanulóval az egyházi és
gyülekezeti kapcsolatairól.
A tanulók ennek időpontjáról és helyéről írásban külön értesítést
kapnak.
Az intézmény (DRK Dóczy Gimnáziuma) kifüggeszti az iskolában
a hirdetőtáblára és felteszi saját HONLAPJÁRA a felvételi
eredményt, melyet a tanulói azonosítójuk alapján tekinthetnek meg
az érintettek.

17.00-18.00

2018. február 19. hétfő

2018. február 26. – február 28.
hétfő – kedd- szerda,
március 1. csütörtök

14.30-18.00

2018. március 14. szerda

16.00

2018. március 21 - 22.
2018. április 27. péntek
2018. június 21., csütörtök

16 óra
9-13 óra

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános
iskolában (sorrendváltoztatás)
A felvételt nyert tanuló kiértesítésének határideje
BEIRATKOZÁS a 7. és a 9.évfolyamon
Helye: Földszint 11., 12., 13. tanterem

Intézményünk a hat évfolyamos képzés keretén belül a 2018-2019-es tanévben: 2
különböző tantervű osztályt indít összesen 56 fővel:
 0001-es kóddal az angol nyelvi osztály, 28 fővel
 0002-es kóddal a reálosztál, 28 fővel.
Új! Intézményünk a négy évfolyamos képzés keretén belül a 2018-2019-es
tanévben:
 0004-es kóddal egy általános tantervű osztályt indít összesen 30 fővel.
Az érdeklődő diákok részére a fent nevezett nyílt napokon, míg szüleik részére a
felvételi tájékoztatókon részletesen ismertetjük a felvételi eljárás folyamatát az
iskola Dísztermében (310. terem). A központi írásbeli vizsgákra való
jelentkezést legkésőbb 2017. december 8-ig (péntek) kell az írásbeli
helyszínéül szolgáló iskolába leadni! A hat évfolyamos képzésnél a jelentkezési
lapot nem szükséges az általános iskolán keresztül eljuttatni, hanem a szülő
személyesen hozza be, vagy postán juttassa el hozzánk, és a jelentkezési lap egy
példányát az azon megadott győri címre is küldje el!
A 6 évfolyamos és a 4 évfolyamos középiskolába szóló jelentkezési lapot és a
lelkészi ajánlást közvetlenül iskolánk titkárságára 2018. február 19-ig (hétfő)
kell eljuttatni.

