
 
 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 43. § (2) bekezdése szerint 2016. május 2-13. között a Csongrádi Batsányi 

János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban rendkívüli felvételi eljárást írok ki, az alábbi tanulmányi 

területek és betölthető férőhelyek megadásával. 

 

Csongrád, 2016. április 26. 

Tisztelettel: 

     Kiss Attila 

intézményvezető 

 

 

 OM azonosító: 200958 

 Csongrádi Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 

 6640 Csongrád, Kossuth tér 1. 

Betölthető 

férőhelyek 

a 

rendkívüli 

felvételi 

eljárásban 

gimnázium  

 

010    Feladatellátási hely:  004  Csongrádi Batsányi János Gimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium  6640 Csongrád, Kossuth tér 1.  

gimnázium: 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) 

a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv, a második idegen nyelv a(z) német 

nyelv vagy a(z) angol nyelv vagy a(z) francia nyelv vagy a(z) olasz nyelv vagy 

a(z) orosz nyelv; emelt szintű oktatás fizika és matematika tantárgy(ak)ból; 

felvétel a tanulmányi eredmények alapján; megj.: kollégiumi elhelyezés 

biztosított  
 

6
db 

 

011    Feladatellátási hely:  004  Csongrádi Batsányi János Gimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium  6640 Csongrád, Kossuth tér 1.  

gimnázium: 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) 

a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv, a második idegen nyelv a(z) német 

nyelv vagy a(z) angol nyelv vagy a(z) francia nyelv vagy a(z) olasz nyelv vagy 

a(z) orosz nyelv; emelt szintű oktatás biológia és kémia tantárgy(ak)ból; felvétel 

a tanulmányi eredmények alapján; megj.: kollégiumi elhelyezés biztosított  
 

3
db 

 

012    Feladatellátási hely:  004  Csongrádi Batsányi János Gimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium  6640 Csongrád, Kossuth tér 1.  

gimnázium: 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) 

a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv, a második idegen nyelv a(z) német 

nyelv vagy a(z) angol nyelv vagy a(z) francia nyelv vagy a(z) olasz nyelv vagy 

a(z) orosz nyelv; emelt szintű oktatás angol nyelv, magyar nyelv és irodalom, 

német nyelv és történelem tantárgy(ak)ból; felvétel a tanulmányi eredmények 

alapján; megj.: kollégiumi elhelyezés biztosított  
 

10
db 

 

013    Feladatellátási hely:  004  Csongrádi Batsányi János Gimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium  6640 Csongrád, Kossuth tér 1.  

gimnázium: 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) 

a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv, a második idegen nyelv a(z) német 

nyelv vagy a(z) angol nyelv vagy a(z) francia nyelv vagy a(z) olasz nyelv vagy 

10
db 



 

a(z) orosz nyelv; emelt szintű oktatás földrajz és informatika tantárgy(ak)ból; 

felvétel a tanulmányi eredmények alapján; megj.: kollégiumi elhelyezés 

biztosított  
 

 

016    Feladatellátási hely:  004  Csongrádi Batsányi János Gimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium  6640 Csongrád, Kossuth tér 1.  

gimnázium: 8 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) 

a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv, a második idegen nyelv a(z) német 

nyelv vagy a(z) angol nyelv vagy a(z) francia nyelv vagy a(z) olasz nyelv vagy 

a(z) orosz nyelv; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; megj.: kollégiumi 

elhelyezés biztosított  
 

0
db 

 

021    Feladatellátási hely:  004  Csongrádi Batsányi János Gimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium  6640 Csongrád, Kossuth tér 1.  

gimnázium: 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) 

a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv, a második idegen nyelv a(z) német 

nyelv vagy a(z) angol nyelv vagy a(z) francia nyelv vagy a(z) olasz nyelv vagy 

a(z) orosz nyelv; emelt szintű oktatás gazdasági ismeretek tantárgy(ak)ból; 

felvétel a tanulmányi eredmények alapján; megj.: kollégiumi elhelyezés 

biztosított  
 

18
db 

  

 

 
 


