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A FELVÉTELI ELJÁRÁS MENETE a 2019-2020-as tanévre 
DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM DÓCZY GIM-

NÁZIUMA (OM: 200203) 

A nyílt napok, felvételi tájékoztatók időpontjai 
és programjai iskolánkban és a honlapon  

(www.doczy.drk.hu) 
2018. október 17  
szerda 

8.00-
10.35 

Nyílt nap 1.: A DRK Általános Iskolája, a Bánki Ref. Ált. 
Iskola, a Hajdúhadházi és Újfehértói Ref. Ált. Iskolák 8. 
évfolyamos tanulóinak 

2018. október 18.  
csütörtök 

8.00-
10.35 

Nyílt nap 2.: A Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Álta-
lános Iskola 8. évfolyamos tanulóinak 

2018. november 15.  
csütörtök 

14.30-
17.00 

Nyílt nap: Felvételi tájékoztató és érdekes tantárgyi bemuta-
tók az általános iskolákból érkező érdeklődő 6. és 8. évfo-
lyamos diákok számára az iskola épületében. 
Rövid tájékoztató az ebédlőben, Az iskola épületének meg-
tekintése csoportokban, A Szabó Magda Emlékház külső 
megtekintése, Dóczy Galéria, Robot szakkör, Diákkönyvtár, 
Digi-fotó szakkör, Kóruspróba, Érdekes fizikai kísérletek 
bemutatója a Táncteremben (Alagsor 3.) 

2018. november 15.  
csütörtök 

17.00– 
18.00 

Nyílt nap: FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 6. és 8. évfolyamos 
tanulók SZÜLEI SZÁMÁRA (Díszterem, 310.) 

2018. november 22.  
csütörtök 

14.30-
16.00 

Felvételi előkészítő foglalkozások a 6. és 8. évfolyamos tanulók 
számára két csoportban váltva hetente a csütörtök délutánonként, 
Magyar nyelv, Matematika 

2018. december 7. 
péntek 

16.00 A központi egységes írásbelire jelentkezés határideje 6. és 8. év-
folyamon 

2019. január 19. 
SZOMBAT! 

10.00-
12.00 

KÖZPONTI EGYSÉGES ÍRÁSBELI FELVÉTELI VIZSGA A 
HAT ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉSRE JELENT-
KEZŐ TANULÓK SZÁMÁRA (6. évfolyamos) 

2018. január 19. 
SZOMBAT! 

10.00-
12.00 

KÖZPONTI EGYSÉGES ÍRÁSBELI FELVÉTELI VIZSGA A 
NÉGYÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉSRE JELENT-
KEZŐ TANULÓK SZÁMÁRA (8. évfolyamos tanulók) 

2019. január 24.  
CSÜTÖRTÖK 

14.00-
16.00 

PÓTLÓ egységes írásbeli felvételi vizsgák a hat- és a négyévfo-
lyamos gimnáziumi képzésre jelentkező tanulók számára 

2019. január 23. 
szerda 

8.00-
14.00 

Az egységes írásbelit szervező intézmény a kijavított vizsgala-
pokba való személyes betekintésre ad lehetőséget, valamint 
(DRK Dóczy Gimnáziuma) kifüggeszti az iskolában a hirdetőtáb-
lára és felteszi saját HONLAPJÁRA az írásbeli vizsga eredmé-
nyét, melyet a tanulói azonosítójuk alapján tekinthetnek meg az 
érintettek. 

2019. február 6. 
szerda 

17.00-
18.00 

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ az érdeklődő 6. és a 8. évfolya-
mos tanulók SZÜLEI SZÁMÁRA (A III. emeleti 310-es Díszte-
remben) 

2019. február 7.  
csütörtök 

16.00 A központi írásbeli felvételi eredményeiről szóló értesítés 
kiküldése az érintett tanulók részére. 

2019. február 18. 
hétfő 

16.00 A továbbtanulási jelentkezési lap és a lelkészi ajánlás személyes 
beadásának (közvetlenül a Dóczy Titkárságára) vagy postára 
adásának határideje  
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2019.március 4.-
március 7. 
hétfő – kedd- szerda-
csütörtök 

14.30-
18.00 

SZEMÉLYES ELBESZÉLGETÉS a tanulóval az egyházi és gyü-
lekezeti kapcsolatairól. 
A tanulók ennek időpontjáról és helyéről írásban külön értesítést 
kapnak. 

2019. március 18. 
hétfő 

16.00 Az intézmény (DRK Dóczy Gimnáziuma) kifüggeszti az iskolá-
ban a hirdetőtáblára és felteszi saját HONLAPJÁRA a felvételi 
eredményt, melyet a tanulói azonosítójuk alapján tekinthetnek 
meg az érintettek. 

2019. március 21-22., 
csütörtök-péntek 

16.00 A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános isko-
lában (sorrendváltoztatás) 

2019. április 30. kedd 16.00 A felvételt nyert tanuló kiértesítésének kezdete 
2019. május 3. péntek 16.00 A felvételt nyert tanuló kiértesítésének határideje 
2019. június 21. 
péntek 

9.00-
13.00 

BEIRATKOZÁS a 7. és a 9. évfolyamon 
Helye: Földszint 11., 12., 13. tanterem 

 

Intézményünk a hatévfolyamos képzés keretén belül a 2019-2020-as 
tanévben 2 különböző tantervű osztályt indít összesen 52 fővel. Egyik hetedik 
osztály 0001-es kóddal a nyelvi osztály, a másik hetedik a 0002-es kóddal a reál 
osztály lesz. 

Intézményünk a négyévfolyamos képzés keretén belül a 2019-2020-as 
tanévben: indít egy általános tantervű osztályt is összesen 26 fővel 0009-es 
kóddal. 

Az érdeklődő diákok részére a fent megjelölt nyílt napokon, míg szüleik 
részére a felvételi tájékoztatók alkalmával részletesen ismertetjük a felvételi 
eljárás folyamatát az iskola Dísztermében (III. emelet 310. terem). A központi 
írásbeli vizsgákra való jelentkezést legkésőbb 2018. december 7-ig (péntek) 
kell az írásbeli helyszínéül szolgáló iskolába leadni! Sem ezt, sem a 
jelentkezési lapot nem szükséges a tehetséges tanulók távozása tárgyában 
ellenérdekelt általános iskolán keresztül eljuttatni, hanem a szülő személyesen 
hozza be, vagy postán juttassa el hozzánk, és a jelentkezési lap első példányát az 
azon megadott győri címre is küldje el! 

A 6 évfolyamos és a 4 évfolyamos középiskolába szóló jelentkezési la-
pot és a lelkészi ajánlást közvetlenül iskolánk titkárságára 2019. február 18-
ig (hétfő) kell eljuttatni. 

A hatévfolyamos képzésről: A hozzánk jelentkező 6. évfolyamos diákok 
pontszámait az alábbiak szerint fogjuk kiszámítani: az általános iskolai 5. 
évfolyam év végi bizonyítványa és a 6. évfolyam I. félévi értesítő eredményei 
közül a magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv és 
természetismeret tantárgyak érdemjegyeit 50%-os arányban számítjuk be. A hat 
évfolyamos gimnáziumok számára összeállított központi egységes írásbeli 
anyanyelvi és matematikai feladatsor eredményeit szintén 50%-ban vesszük 
figyelembe.  

A négyévfolyamos képzésről: A hozzánk jelentkező 8. évfolyamos diákok 
pontszámait az alábbiak szerint fogjuk kiszámítani: az általános iskolai 7. 
évfolyam év végi bizonyítványa és a 8. évfolyam I. félévi értesítő eredményei 
közül a magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv és 
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természetismeret tantárgyak érdemjegyeit 50%-os arányban számítjuk be. A négy 
évfolyamos gimnáziumok számára összeállított központi egységes írásbeli 
anyanyelvi és matematikai feladatsor eredményeit szintén 50%-ban vesszük 
figyelembe.  

A hozzánk jelentkező tanulókkal egy személyes elbeszélgetés formájában 
találkozunk. Itt leginkább az egyházi (református, evangélikus, baptista, római 
katolikus, görög katolikus és egyéb keresztyén felekezet) hovatartozásáról és a 
gyülekezeti hátteréről beszélgetünk el a jelentkezővel. Az azonos pontszámot 
elért tanulók között a felvételi sorrendet a következőképpen állapítjuk meg: 
előnyt élveznek a református felekezethez tartozók, további azonosság esetén 
azok, akik a személyes elbeszélgetésen jobban szerepelnek. 

A jelentkezési laphoz mellékelni kell a lelkészi ajánlást, melyet a hozzánk 
jelentkező tanuló, felekezete szerinti lelkésze, legkésőbb 2019. február 18-ig 
(hétfő) zárt borítékban juttat el iskolánknak, illetve ad át a jelentkező tanuló szü-
leinek, s ők továbbítják hozzánk. (A formanyomtatványok az iskola honlapjáról 
letölthetőek.) 

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok az Oktatási Hivatal honlapjá-
ról is letölthetők: (Honlap: www.oh.gov.hu) Ugyanitt megtekinthetők a korábbi 
évek központi írásbeli feladatlapjai is. 
 
A jelentkezési lap kitöltéséhez szükséges az iskola OM azonosítója: 200203 

A jelentkezési lapon 
„A továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskola adatai” pontban  

ezt az azonosító számot kell megadni. 
 

„Az iskola neve, címe” részbe az alábbiakat kell írni: 

Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma, 
4024 Debrecen Kossuth utca 35-37.  

A hatévfolyamos tagozat kódja: 0001 (NYELVI) 

A hatévfolyamos tagozat kódja: 0002 (REÁL) 

A négyévfolyamos tagozat kódja: 0009 (ÁLTALÁNOS) 

 
Az iskola neve, postacíme, elérhetőségei: 

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM DÓCZY GIMNÁZIUMA 
4024 DEBRECEN, Kossuth utca 35. 

 
Telefon: (+3652) 614-783  

Fax: (+3652) 614-751 

E-mail: doczy@doczy.drk.hu  
 

Honlap: www.doczy.drk.hu  


