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I. 4 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS
Egységesen elmondható, hogy az első két évben az osztálytípusnak megfelelő tantárgyakból van emelt
szintű képzés, az utolsó két évben a diákok választásuk alapján vesznek részt emelt vagy középszintű
érettségire való felkészítésen. Iskolánk minden tantárgyból tudja biztosítani az eredményes emelt szint
eléréséhez szükséges feltételeket.
Diákjaink számára minden évfolyamon szakköri foglalkozásokat indítunk, hogy az érdeklődésüknek
megfelelő tárgyakból még mélyebb ismereteket szerezhessenek.
1) Idegen nyelvi képzés (32 fő), tagozatkód: 0001
Azokat várjuk elsősorban az idegen nyelvi osztályba, akik úgy gondolják, hogy számukra mindkét
nyelv fontos lesz, illetve akiknek jogi, államigazgatási, gazdálkodási, kereskedelmi, bölcsész vagy
ezekhez hasonló terveik vannak.
Az idejáró diákok az angol és a német nyelv tanulásához kapnak többletórákat (mindkét nyelvből
5 óra/hét). Az angol és a német nyelvet haladó és kezdő csoportbontásban sajátíthatják el,
melyet szintfelméréssel állapítanak meg kollégáink.
A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási
fogyatékos (nagyothalló), autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is
jelentkezhetnek.
2) Matematika–angol nyelvi képzés (32 fő), tagozatkód: 0002
Ajánljuk az osztálytípust azoknak, akik közgazdasági jellegű, kereskedelmi, vendéglátó-ipari pályára
készülnek, illetve nincs határozott továbbtanulási elképzelésük, de fontos számukra a biztos angol
nyelvtudás és a matematika.
Ebben az osztályban a matematikát és az angol nyelvet tanítjuk emelt óraszámban (heti 5 óra).
Második idegen nyelvként a német nyelvet heti 3 órában tanulják diákjaink. Az angol és a német
nyelvet haladó és kezdő csoportbontásban sajátíthatják el, melyet szintfelméréssel állapítanak
meg kollégáink.
A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási
fogyatékos (nagyothalló), autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók is jelentkezhetnek.
3) Reál jellegű képzés (32 fő), tagozatkódok: 0003, 0004
Ebbe az osztályba azoknak célszerű jelentkezni, akik mérnökök, matematikusok, fizikusok,
informatikusok szeretnének lenni, illetve akik orvosi, tanári, agrár, biológus, kémikus, vegyész,
gyógyszerész pályák iránt érdeklődnek, vagy egyszerűen csak szeretik a természettudományokat.
A két idegen nyelv az angol és a német, amit az év eleji felmérésnek megfelelően csoportbontásban
tanulnak a tanulók.

a) matematika–fizika (16 fő), tagozatkód: 0003
Itt a matematikát, a fizikát és az informatikát (digitális kultúrát) tanulják magasabb óraszámban a tanulók.
A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási
fogyatékos (nagyothalló), autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók is jelentkezhetnek.
b) biológia–kémia (16 fő), tagozatkód: 0004
Ebben a csoportban a biológiát és a kémiát tanulják magasabb óraszámban a tanulók.
A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos
(nagyothalló), autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek.
Jelentkezés és felvételi eljárás:
A tanulók a felvételi eljárást megelőzően központi írásbeli vizsgát írnak.
Az írásbeli vizsga időtartama: 2x45 perc.
Tartalma: matematika, magyar nyelv és irodalom.
Az írásbeli vizsga időpontja: 2022. január 22. (szombat) 10 óra, akadályoztatás esetén január 27.
(csütörtök) 14 óra. Az írásbeli vizsgára 2021. december 3-ig kell jelentkezni.
Az írásbeli vizsga eredményét 2022. február 7-ig hozzuk nyilvánosságra.
Az eredmény ismeretében az általános iskolai tanuló 2022. február 18-ig jelentkezhet iskolánkba
az általános iskolában kitöltött hivatalos jelentkezési lapon.
A felvételi pontok számítása:
Hozott pontok: minden tagozatra egységesen 100 pont. A 7. év végi és 8. félévi magyar nyelv,
magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv osztályzatainak kétszerese.
Szerzett pontok: 150 pont. Az idegen nyelvi képzés esetében magyar nyelv és irodalom felvételire
100, matematikára 50 pont. A többi képzéstípusnál fordítva.
Szóbeli felvételi nincs.
Körzethatár nincs. Mindkét nembeli tanulóknak tudunk kollégiumi elhelyezést biztosítani.
Nyílt nap: 2021. november 3. (szerda) és november 8. (hétfő) 15 óra.

II. 5 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS
1) Arany János Tehetséggondozó Program (18 fő), tagozatkód: 0005
A programba jelölhető valamilyen ok miatt hátrányos helyzetű, tehetséges diák.
A hátrányos helyzet megítélésének szempontjai:
Az alább felsorolt feltételek közül egynek kell teljesülnie (a pontos feltételek a program aktuális pályázati
leírásában – honlapunkon: http://www.revai.hu/hun/news/palyazati-felhivas_20210914.html – olvashatóak):
1) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül vagy
2) a Gyvt. 53. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő
nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal
elhelyezett vagy
3) a gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 40. §-a szerinti – az általános iskola és a szülő kezdeményezésére
elkészített – javaslata alapján rászorult vagy
4) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága esetén, ha a gyermeket nevelő
szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a pályázat benyújtása
időpontjában aktív korúak ellátására jogosult vagy a pályázat benyújtásának időpontját
megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy vagy
5) lakóhelye kedvezményezett településen van vagy
6) ötezer fő alatti lakóhelye települési támogatásban részesül.
Az ötéves program első, előkészítő–gazdagító évében a tanulók magas óraszámban, kis
csoportokban tanulnak angol nyelvet és informatikát. Kiemelt figyelmet fordítunk a magyar nyelv és
irodalom, valamint a matematika kis csoportokban történő tanítására. A tanulók művészeti,
természet- és társadalomtudományos ismereteit speciális programok keretében gazdagítjuk, és

biztosítani tudjuk a magas színvonalú sportolás lehetőségét is. A programban résztvevők az
előkészítő évfolyamot követően a hagyományos gimnáziumi oktatás keretei között tanulnak.
A programban tanulásmódszertan és drámajáték foglalkozásokon is részt vesznek a tanulók, és
egyetemi szakemberek, pszichológusok nyújtanak segítséget tehetségük kibontakoztatásában.
A nevelő-oktató munka délután a kollégiumokban folytatódik, egységet alkotva a délelőtti
gimnáziumi tevékenységgel, ezért a programban tanulók számára a kollégium kötelező.
A speciális program többletfeladatainak fedezetére a Kormány kétszeres normatívát biztosít. Ehhez
csatlakozhatnak a delegáló önkormányzatok a tanulók részére biztosított maximum havi 6000 Ft-os
tanulmányi ösztöndíjjal vagy szociális támogatással.
A programba pályázni kell!
Pályázati és felvételi eljárás: Pályázni a pályázati egységcsomag hiánytalanul kitöltött űrlapjainak
beküldésével lehet, amely letölthető iskolánk (www.revai.hu) honlapjáról.
A pályázat beadási határideje: 2021. december 10.
A pályázatot a Révai Miklós Gimnázium és Kollégium címére kell küldeni (9021 Győr, Jókai út 21.).
A tanulók központi írásbeli vizsgán vesznek részt, amelyre 2021. december 3-ig kell jelentkezni. A
pályázónak ezt a jelentkezési lapot is az iskolánkba kell benyújtania!
A programba jelentkező tanulóknak az írásbeli vizsgát iskolánkban kell teljesíteniük!
Az írásbeli vizsga időpontja: 2022. január 22. (szombat) 10 óra, akadályoztatás esetén január 27.
(csütörtök) 14 óra.
A felvételi pontok számítása:
Hozott pont: 50 [magyar nyelv és irodalom (együtt), matematika, történelem, egy idegen nyelv és
egy természettudományos tantárgy 7. év végi és 8. félévi eredménye].
Központ írásbeli vizsga eredménye: 50–50 pont.
Képességvizsgáló teszt: 50 pont (figyelem, emlékezet, kombinatív készség).
A hátrányos helyzetű tanulók összes pontszámát 1,1-szeres értékkel növeljük.
A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos
(nagyothalló), beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, halmozottan fogyatékos
tanulók is jelentkezhetnek.
2022. február 7-ig értesítjük a pályázókat az elért eredményről.
Nyílt nap: 2021. november 8. (hétfő) 17 óra.
2) Idegen nyelvi előkészítő (18 fő), tagozatkód: 0006
Az idejáró diákok a hagyományos 4 folyamos képzés előtt egy évig speciális felkészítésben
részesülnek. Az előkészítő évben kiemelt szerepet kapnak az idegen nyelvek (angol 12 óra/hét, német
6 óra/hét) és az informatika. A későbbiek során is magasabb óraszámban tanulják az idegen nyelveket.
A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos
(nagyothalló), autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek.
A felvételi pontok számítása:
Szerzett pontok: 150 pont.
Magyar nyelv és irodalom felvételire 100, matematikára 50 pont.
Szóbeli felvételi nincs.
Jelentkezés, felvételi eljárás és nyílt nap: azonos a 4 évfolyamos képzéssel.

III. 6 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS (32 FŐ), TAGOZATKÓD: 0007
Iskolánkban a 6 évfolyamos képzés 1992 szeptemberében kezdődött. Az eddigi tapasztalatok igen
kedvezőek. A tanulók beilleszkednek az új közösségbe, igen érdeklődők, és nagyobb megerőltetés nélkül
teljesítik a gyorsabb haladás illetve a mélyebb megismerés miatti magasabb követelményeket.
Köszönhetően annak is, hogy úgy látjuk, a kiválasztás, a felvételi vizsga jól működik.
Az első négy évfolyamon általános képzést nyújtunk a diákjainknak. Természetesen a képességeik miatt
ez lehetővé teszi, hogy magas szintű és a kötelezően előírt tananyagnál több tudáshoz jussanak hozzá.
Már ekkor kiemelten kezeljük az idegen nyelveket és a matematikát. Az első két évben a választott egy
idegen nyelvet heti 5 órában tanítjuk. A harmadik tanítási évben kezdik el a második idegen nyelv
megismerését. A tehetséggondozást az igényeknek megfelelően szakkör formájában oldjuk meg.
Az utolsó két évben (11–12. évfolyamon) a tanulók fakultációs foglalkozásokat választhatnak az emelt
szintű érettségire való minél eredményesebb felkészülés érdekében.
Jelentkezés és felvételi eljárás:
A 6 évfolyamos gimnázium első osztályába azok az általános iskolások jelentkezhetnek, akik a 6. osztályt
sikeresen fejezik be, akik alkalmasak a magasabb szintű képzésre, akik akarnak és képesek is céljaikért tenni.
A jelentkezők száma várhatóan jóval meghaladja a felvehető létszámot. Így a bejutás csak sikeres
központi írásbeli felvételi és helyi szóbeli vizsga után lehetséges.
Az írásbeli vizsga időpontja: 2022. január 22. (szombat) 10 óra, akadályoztatás esetén január 27.
(csütörtök) 14 óra.
Az írásbeli vizsgára a jelentkezési lapot 2021. december 3-ig kell benyújtani (ehhez az általános iskola
jóváhagyása nem szükséges).
Az írásbeli felvételi eredményeket 2022. február 7-ig tesszük közzé, majd ennek figyelembevételével
2022. február 18-ig lehet az iskolánkba jelentkezni.
Az egyéni jelentkezés során a felvételi lapokat [tanulói adatlap és jelentkezési lap(ok)] a jelentkezőnek,
illetve a szülőnek a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára létrehozott
felületén kell előállítani, majd a jelentkezési lap(ok)at kinyomtatva továbbítani kell a továbbtanulásra
kiszemelt középfokú iskolákba, illetve a tanulói adatlapot az Oktatási Hivatalba (9001 Győr, Pf. 694.).
A szóbeli vizsga időpontja: 2022. február 26. (szombat) 8 óra. A szóbeli vizsgára kb. 45 tanulót hívunk
be. A vizsga témaköreit január hónap végén az iskolánk honlapján nyilvánosságra hozzuk.
A felvételi pontok számítása:
Hozott pontok: 50 pont, az 5. osztály év végi és 6. osztály félévi magyar nyelv és irodalom (együtt),
történelem, matematika, egy idegen nyelv és egy természettudományos tantárgy osztályzatainak összege.
Szerzett pontok: írásbeli: 100 pont (50+50),
szóbeli: 50 pont (történelem 20, matematika 15, magyar nyelv 15).
A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, hallási fogyatékos (nagyothalló), egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek.
Körzethatár nincs. Mindkét nembeli tanulónak tudunk kollégiumi elhelyezést biztosítani.
Nyílt nap: 2021. november 4. (csütörtök) 15 óra.
A tanulók rangsorolása:
I
A rangsorban több pontja van.
II.
Azonos teljesítmény esetén (AJTP kivételével)
1) a tanuló halmozottan hátrányos helyzetű,
2) az írásbeli vizsgán több pontot ért el,
3) a) a 100 pontos matematika illetve magyar feladatrészben (képzéstípustól függően) több
pontot ért el – kivéve 6 évfolyamos képzés,
b) 6 évfolyamos felvételi esetén a matematika pontszáma magasabb.

Speciális értékelési szabályok:
A sajátos nevelési igényű tanulók illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő
tanulók esetében (szülői kérelem és szakértői vélemény esetén) időhosszabbítást, segédeszköz
használatát, az értékelési rendszer egy részlete alóli felmentést biztosítunk.
Az utóbbi esetén:
a) hozott pontok – ha a tanuló az adott tárgyból nem kapott osztályzatot, a tagozat jellegétől függően a
legjobb érdemjegyű humán illetve reál tantárgy érdemjegyével helyettesítjük.
b) szerzett pont esetén – a megoldott matematika illetve magyar feladat eredményének háromszorosát számítjuk.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. melléklete meghatározza az iskolai osztályok
minimális és maximális létszámát is. Erre tekintettel felhívjuk a szülők figyelmét, hogy az adott
tanulmányi terület kizárólag abban az esetben indul el, ha az arra jelentkezett tanulók létszáma eléri a
tanulmányi terület indításához szükséges minimum létszámot.
Az egyes tanulmányi területek indításához szükséges minimum létszámok az alábbiak:
Idegen nyelvi képzés: 26 fő, tagozatkód: 0001
Matematika–angol nyelvi képzés: 26 fő, tagozatkód: 0002
Matematika–fizika: 13 fő, tagozatkód: 0003
Biológia–kémia: 13 fő, tagozatkód: 0004
Arany János Tehetséggondozó Program: 10 fő, tagozatkód: 0005
Idegen nyelvi előkészítő: 13 fő, tagozatkód: 0006
6 évfolyamos képzés: 26 fő, tagozatkód: 0007
Iskolánkról időszerű információhoz juthat a www.revai.hu honlapunkon.
Győr, 2021. október 19.
Horváth Péter
intézményvezető

