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Felvételi szabályzat 
 

I. Jogszabályi háttér: 
 
- A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 
- 20/2012. évi (VIII.31.) EMMI rendelet XI. fejezete 
- 27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelete a 2020/2021. tanév rendjéről 

 
II. A LEONARDO MÉDIA AKADÉMIA Gimnázium és 

Szakgimnázium a következő módon szervezi meg a felvételi 
eljárását: 
 
1.)      A 9. évfolyamra jelentkező tanulók részére az iskola központi  

     felvételi vizsgát nem szervez. 
 
2.)     Valamennyi jelentkező tanulónak felvételi elbeszélgetésen kell 

    részt vennie. 
 

3.) A tanulók felvételénél, a felvételi elbeszélgetésen túl a  
7. osztályos év végi, illetve a 8. osztály félévi eredményeit 
vesszük figyelembe. 

 
4.)      A rangsorolás az alábbiakban történik: 

 
- magyar nyelv és irodalom 
- matematika 
- történelem 
- idegen nyelv 
- informatika 
- egyéb alapkészségek- kompetenciák, ismeretek 

 
5.)     A tantárgyakból szerzett érdemjegyeket pontértékként vesszük 

    figyelembe, így maximálisan 60 pont szerezhető. 
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III. A gimnázium eleget tesz a közérdekű hozzáférés követelményeinek, 
azaz a felvételi tájékoztatót közzé tesszük az iskola honlapján és 
megjelentetjük a közoktatás információs rendszerében is. 
 

IV. A gimnázium felvételi szabályzatát, az indítandó osztályok listáját, 
keretszámokat a tantestület minden évben a nyitó értekezleten 
felülvizsgálja. 

 
V. Az eredmények közzététele a tanulói kódok alapján történik. 

 
VI. Az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél 

előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt 
követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye Nyíregyháza város 
területén található. 
Mindezek után sajátos helyzetként, az azonos pontszám esetén 
figyelembe vesszük, ha a nagyobbik testvér is a gimnázium tanulója. 
 

VII. A felvételi elbeszélgetés helye: 
 

LEONARDO MÉDIA AKADÉMIA GIMNÁZIUM ÉS SZAKGIMNÁZIUM 
4400 NYÍREGYHÁZA, BÁTHORY utca 5. 

 
A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében: 
2021. február 15.- március 19. között történnek. 

 
 
   Nyílt tanítási nap: 
 
 A helyzetre való tekintettel elmarad 

 
 

  Esetleges kérdéseikre személyesen is szívesen válaszolunk. 
  
 

 
 


