
 

Kedves Érdeklődők! 

Az alábbiakban igyekszünk összefoglalni az iskolánkba való jelentkezéshez szükséges tudnivalókat: 

Hat évfolyamos német nemzetiségi kétnyelvű képzésre jelentkezők: 

 

A jelentkezés egyénileg (nem az általános iskolán keresztül) történik. 

Az Oktatási Hivatal honlapján történő regisztrációt követően ki kell tölteni elektronikusan a Tanulói 

adatlapot illetve a Jelentkezési lapot. 

 

Az OH honlapján kitöltött és kinyomtatott Tanulói adatlapot Győrbe, a felvételi központba kell 

elküldeni. Győrbe mást nem kell mellékelni. A cím az adatlap tetején található. 

 

- Iskolánkba az alábbi dokumentumokat kérjük eljuttatni: 

o a jelentkezési lapot,  

o a 6. osztályos félévi bizonyítvány másolatát (fénymásolható az ellenőrzőből vagy letölthető a 

moza/kréta rendszerből),  

o központi írásbeli értékelőlapjának másolatát, 

o nemzetiséghez való tartozás esetén az erről szóló nyilatkozatot - letölthető a honlapunkról - 

http://schiller-gymnasium.hu/wp-content/uploads/2020/09/Nyilatkozat-a-

nemzetis%C3%A9gi-hovatartoz%C3%A1sr%C3%B3l.pdf 

- Ezek a dokumentumok személyesen (a portán leadva), vagy postán is eljuttathatók iskolánkba. 

A helyi német nyelvű írásbeli felvételire február 23-án 15 órától kerül sor iskolánkban. Erről külön 

tájékoztatót, behívót nem küldünk. Kérjük, hogy 14:45-re érkezzenek a tanulók! Személyi azonosítót 

(diákigazolvány vagy személyi igazolvány) és tollat hozzanak magukkal! 

Hatosztályos képzésünkről bővebben a következő linken olvashatnak:  

http://schiller-gymnasium.hu/kepzesi-formaink/6-evfolyamos-gimnazium/ 

 

Négy évfolyamos német nemzetiségi kétnyelvű képzésre jelentkezők: 

- A jelentkezés az általános iskolán keresztül történik. 

- Iskolánkba várjuk 

o a jelentkezési lapot,  

o központi írásbeli értékelőlapjának másolatát 

o Nem kell a 7. év végi és a 8. félévi bizonyítvány másolata!  

o nemzetiséghez való tartozás esetén az erről szóló nyilatkozatot - letölthető a honlapunkról - 

http://schiller-gymnasium.hu/wp-content/uploads/2020/09/Nyilatkozat-a-

nemzetis%C3%A9gi-hovatartoz%C3%A1sr%C3%B3l.pdf  

 

- Az OH honlapján kitöltött tanulói adatlapot Győrbe, a felvételi központba kell elküldeni. Győrbe 

mást nem kell mellékelni. A cím az adatlap tetején található. 

A helyi német nyelvű írásbeli felvételire február 23-án 15 órától kerül sor iskolánkban. Erről külön 

tájékoztatót, behívót nem küldünk. Kérjük, hogy 14:45-re érkezzenek a tanulók! Személyi azonosítót 

(diákigazolvány vagy személyi igazolvány) és tollat hozzanak magukkal! 

A négy évfolyamos képzésünkről bővebben a következő linken olvashatnak:  

http://schiller-gymnasium.hu/kepzesi-formaink/4-evfolyamos-gimnazium/ 
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4+1 Nemzetiségi nyelvi előkészítő évfolyamra jelentkezők: 

- A jelentkezés az általános iskolán keresztül történik. 

- Iskolánkba várjuk 

o a jelentkezési lapot,  

o központi írásbeli értékelőlapjának másolatát 

o Nem kell a 7. év végi és a 8. félévi bizonyítvány másolata!  

o nemzetiséghez való tartozás esetén az erről szóló nyilatkozatot - letölthető a honlapunkról - 

http://schiller-gymnasium.hu/wp-content/uploads/2020/09/Nyilatkozat-a-

nemzetis%C3%A9gi-hovatartoz%C3%A1sr%C3%B3l.pdf 

 

- Az OH honlapján kitöltött tanulói adatlapot Győrbe, a felvételi központba kell elküldeni. Győrbe 

mást nem kell mellékelni. A cím az adatlap tetején található. 

Azok, akik mindkét képzésünkre (4 évfolyamos kétnyelvű képzés és nyelvi előkészítő) is jelentkeznek, 

meg kell írniuk a helyi német nyelvű írásbelit, amelyre február 23-án 15 órától kerül sor iskolánkban. 

Erről külön tájékoztatót, behívót nem küldünk. Kérjük, hogy 14:45-re érkezzenek a tanulók! Személyi 

azonosítót (diákigazolvány vagy személyi igazolvány) és tollat hozzanak magukkal!  

Akik csak a nyelvi előkészítő osztályba jelentkeznek, nekik nem kell megírniuk a helyi német nyelvű 

írásbelit. 

A 4+1 évfolyamos képzésünkről bővebben a következő linken olvashatnak:  

http://schiller-gymnasium.hu/kepzesi-formaink/41-evfolyamos-gimnazium/ 

Jelentkezési határidő mindegyik képzési forma esetén: 2021. február 19. 
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