Gödöllői Református Líceum Gimnázium
OM azonosító: 032575
: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9.
: 28/410-298; 30-638-7480
E-mail: refliceum@gmail.com

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium
felvételi tájékoztatója
Bemutatkozás
Az 1992-ben indult gimnáziumunk a református iskolák évszázados hagyományait követve végzi
oktató-nevelő munkáját. Célunk így elsősorban az, hogy a hozzánk bekerülő gyermekeket
hitükben, magyarságtudatukban és emberségükben a nagykorúság eléréséig vezessük türelmes
szeretettel; tudásukat pedig olyan szinten alapozzuk meg, hogy a felsőoktatásba bekerülve bárhol
megállják helyüket. Iskolánk elsősorban református keresztény, vallásukat gyakorló családok
gyermekeit várja, de más keresztény egyházakhoz tartozó, hitben élő gyermekeket is befogad.

Tanulmányi területek
1. Hat évfolyamos általános gimnáziumi képzés
A jelentkezési lapok kitöltéséhez szükséges adatok
Az iskola OM azonosítója: 032575
telephelykódja: 001
tagozatkódja: 0001
címe: Gödöllői Református Líceum Gimnázium
2100 Gödöllő, Szabadság tér 9.
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A bekerülés feltételei és a felvételi eljárás rendje
1. Központi írásbeli felvételi matematikából és magyarból (iskolánkban írható)
Jelentkezés: az Oktatási Hivatal által kiadott űrlapon (az OH-honlapjáról letölthető
vagy az iskolánkban is beszerezhető)
Benyújtási határidő:

2018. december 7.

Vizsga időpontja:

2019. január 19. 10 óra

Pótló írásbeli felvételi időpontja:

2019. január 24. 14 óra (az igazoltan távolmaradók
számára)

A kijavított dolgozatok megtekintése: 2019. január 28. 8-16 óráig
2. Általános iskola 5. év végi és 6. félévi bizonyítványainak jegyei a készség tantárgyak
kivételével.
3. Lelkészi jellemzés (űrlap az iskolában igényelhető, illetve a honlapról letölthető)
A lelkészi jellemzés beadási határideje: legkésőbb 2019. január 19.
4. A szülők megjelenése a szülői elbeszélgetésen előre egyeztetett időpontban 2019.
március 1-jéig (időpont kérhető: 30-638-7503)
5. Szóbeli vizsga a felvételizőknek.
Szóbeli vizsga helyszíne:
Gödöllői Református Líceum Gimnázium székhelye
Gödöllő, Szabadság tér 9.
Szóbeli időpontja: 2019. február 22. 13 órától (pontos beosztás az iskola honlapján
elérhető a vizsgát megelőző napokban)
Pótló időpontok: 2019. február 28.
2019. március 1.
A szóbeli vizsga menete:
A hitéletre, bibliaismeretre vonatkozó kérdések, valamint az intelligenciát és a
kifejezőkészséget felmérő kérdések.
Az általános felvételi eljárás szerint a jelentkezést az OH által kiadott JELENTKEZÉSI LAPON
és TANULÓI ADATLAPON kell megtenni. Amennyiben az általános iskola pecséttel és
aláírással nem hitelesíti, a jelentkezési laphoz csatolni kell az 5. év végi bizonyítvány, és a 6.
félévi értesítő másolatát. A JELENTKEZÉSI LAPOT a Gödöllői Református Líceum Gimnázium
címére (2100 Gödöllő, Szabadság tér 9.), a TANULÓI ADATLAPOT a Felvételi Központnak
(9001 Győr, Pf. 681) kell elküldeni 2019. február 18-ig.
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A felvételi vizsgák időpontjáról külön értesítést nem küldünk, megjelenés a jelen tájékoztatóban
közölt időpontokban, meg nem jelenés esetén a felvétel kizárt. A sajátos nevelési igényű,
valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók számára előzetes
bejelentés és az előírt igazolások bemutatása esetén biztosítjuk a 2011. évi CXC tv. 51. § (5)
bekezdésében előírt feltételeket. A jelentkezők kérelmeire a szülők felé az iskola írásban
válaszol.
Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala:

2019. március 18.

A felvételről vagy elutasításról szóló értesítés megküldése: 2019. április 30.

Pontozás, értékelés
Pontszámítás:
központi írásbeli felvételi vizsga 100 pont + hozott pont (5. év végi és 6. félévi tárgyak a
készségtárgyak kivételével) 60 pont + szóbeli vizsga 40 pont = 200 pont
A tanuló felvételéről a fenntartóval egyetértésben a felvételi bizottság dönt. Döntésének alapvető
szempontja az elért eredményeken kívül az is, hogy a szülő és gyermeke iskolánk céljainak
elfogadásában eltökélt legyen, erről a szülői elbeszélgetésen és a lelkészi jellemzés alapján
kívánunk meggyőződni. Azonos pontszám esetén a rangsorolásnál előnyt élvez a Gödöllői
Református Gyülekezethez tartozó jelentkező, illetve a hátrányos helyzetű tanuló.

Idegen nyelvi szintfelmérő
A felvett diákok májusban idegen nyelvi szintfelmérőt írnak, melynek eredménye a
nyelvválasztás lehetőségét a 3 választható (angol, német, francia) idegen nyelvet illetően
befolyásolja.
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2. Hat évfolyamos gimnáziumi matematika tagozat
A jelentkezési lapok kitöltéséhez szükséges adatok
Az iskola OM azonosítója: 032575
telephelykódja: 001
tagozatkódja: 0002
címe: Gödöllői Református Líceum Gimnázium
2100 Gödöllő, Szabadság tér 9.

A bekerülés feltételei és a felvételi eljárás rendje
1. Központi írásbeli felvételi matematikából és magyarból (iskolánkban írható)
Jelentkezés: az Oktatási Hivatal által kiadott űrlapon (az OH-honlapjáról letölthető vagy
az iskolánkban is beszerezhető)
Benyújtási határidő:

2018. december 7.

Vizsga időpontja:

2019. január 19. 10 óra

Pótló írásbeli felvételi időpontja:

2019. január 24. 14 óra (az igazoltan távolmaradók
számára)

A kijavított dolgozatok megtekintése: 2019. január 28. 8-16 óráig
2. Általános iskola 5. év végi és 6. félévi bizonyítványainak jegyei a készség tantárgyak
kivételével.
3. Lelkészi jellemzés (űrlap az iskolában igényelhető, illetve a honlapról letölthető)
A lelkészi jellemzés beadási határideje: legkésőbb 2019. január 19.
4. A szülők megjelenése a szülői elbeszélgetésen előre egyeztetett időpontban 2019.
március 1-jéig (időpont kérhető: 30-638-7503)
5. Szóbeli vizsga a felvételizőknek.
Szóbeli vizsga helyszíne:
Gödöllői Református Líceum Gimnázium székhelye
Gödöllő, Szabadság tér 9.
Szóbeli időpontja: 2019. február 22. 13 órától (pontos beosztás az iskola honlapján
elérhető a vizsgát megelőző napokban)
Pótló időpontok: 2019. február 28.
2019. március 1.
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A szóbeli vizsga menete:
A hitéletre, bibliaismeretre vonatkozó kérdések, valamint az intelligenciát és a
kifejezőkészséget felmérő kérdések.
Az általános felvételi eljárás szerint a jelentkezést az OH által kiadott JELENTKEZÉSI LAPON
és TANULÓI ADATLAPON kell megtenni. Amennyiben az általános iskola pecséttel és
aláírással nem hitelesíti, a jelentkezési laphoz csatolni kell az 5. év végi bizonyítvány, és a 6.
félévi értesítő másolatát. A JELENTKEZÉSI LAPOT a Gödöllői Református Líceum Gimnázium
címére (2100 Gödöllő, Szabadság tér 9.), a TANULÓI ADATLAPOT a Felvételi Központnak
(9001 Győr, Pf. 681) kell elküldeni 2019. február 18-ig.
A felvételi vizsgák időpontjáról külön értesítést nem küldünk, megjelenés a jelen tájékoztatóban
közölt időpontokban, meg nem jelenés esetén a felvétel kizárt. A sajátos nevelési igényű,
valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók számára előzetes
bejelentés és az előírt igazolások bemutatása esetén biztosítjuk a 2011. évi CXC tv. 51. § (5)
bekezdésében előírt feltételeket. A jelentkezők kérelmeire a szülők felé az iskola írásban
válaszol.
Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala:

2019. március 18.

A felvételről vagy elutasításról szóló értesítés megküldése: 2019. április 30.

Pontozás, értékelés
Pontszámítás:
központi írásbeli felvételi vizsga 100 pont + hozott pont (5. év végi és 6. félévi tárgyak a
készségtárgyak kivételével) 60 pont + szóbeli vizsga 40 pont = 200 pont
A tanuló felvételéről a fenntartóval egyetértésben a felvételi bizottság dönt. Döntésének alapvető
szempontja az elért eredményeken kívül az is, hogy a szülő és gyermeke iskolánk céljainak
elfogadásában eltökélt legyen, erről a szülői elbeszélgetésen és a lelkészi jellemzés alapján
kívánunk meggyőződni. Azonos pontszám esetén a rangsorolásnál előnyt élvez a Gödöllői
Református Gyülekezethez tartozó jelentkező, illetve a hátrányos helyzetű tanuló.
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Idegen nyelvi szintfelmérő
A felvett diákok májusban idegen nyelvi szintfelmérőt írnak, melynek eredménye a
nyelvválasztás lehetőségét a 3 választható (angol, német, francia) idegen nyelvet illetően
befolyásolja.

3. Hat évfolyamos gimnáziumi emelt óraszámú informatika képzés
A jelentkezési lapok kitöltéséhez szükséges adatok
Az iskola OM azonosítója: 032575
telephelykódja: 001
tagozatkódja: 0003
címe: Gödöllői Református Líceum Gimnázium
2100 Gödöllő, Szabadság tér 9.

A bekerülés feltételei és a felvételi eljárás rendje
1. Központi írásbeli felvételi matematikából és magyarból (iskolánkban írható)
Jelentkezés: az Oktatási Hivatal által kiadott űrlapon (az OH-honlapjáról letölthető vagy
az iskolánkban is beszerezhető)
Benyújtási határidő:

2018. december 7.

Vizsga időpontja:

2019. január 19. 10 óra

Pótló írásbeli felvételi időpontja:

2019. január 24. 14 óra (az igazoltan távolmaradók
számára)

A kijavított dolgozatok megtekintése: 2019. január 28. 8-16 óráig
2. Általános iskola 5. év végi és 6. félévi bizonyítványainak jegyei a készség tantárgyak
kivételével.
3. Lelkészi jellemzés (űrlap az iskolában igényelhető, illetve a honlapról letölthető)
A lelkészi jellemzés beadási határideje: legkésőbb 2019. január 19.
4. A szülők megjelenése a szülői elbeszélgetésen előre egyeztetett időpontban 2019.
március 1-jéig (időpont kérhető: 30-638-7503)
5. Szóbeli vizsga a felvételizőknek.
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Szóbeli vizsga helyszíne:
Gödöllői Református Líceum Gimnázium székhelye
Gödöllő, Szabadság tér 9.
Szóbeli időpontja: 2019. február 22. 13 órától (pontos beosztás az iskola honlapján
elérhető a vizsgát megelőző napokban)
Pótló időpontok: 2019. február 28.
2019. március 1.
A szóbeli vizsga menete:
A hitéletre, bibliaismeretre vonatkozó kérdések, valamint az intelligenciát és a
kifejezőkészséget felmérő kérdések.
Az általános felvételi eljárás szerint a jelentkezést az OH által kiadott JELENTKEZÉSI LAPON
és TANULÓI ADATLAPON kell megtenni. Amennyiben az általános iskola pecséttel és
aláírással nem hitelesíti, a jelentkezési laphoz csatolni kell az 5. év végi bizonyítvány, és a 6.
félévi értesítő másolatát. A JELENTKEZÉSI LAPOT a Gödöllői Református Líceum Gimnázium
címére (2100 Gödöllő, Szabadság tér 9.), a TANULÓI ADATLAPOT a Felvételi Központnak
(9001 Győr, Pf. 681) kell elküldeni 2019. február 18-ig.
A felvételi vizsgák időpontjáról külön értesítést nem küldünk, megjelenés a jelen tájékoztatóban
közölt időpontokban, meg nem jelenés esetén a felvétel kizárt. A sajátos nevelési igényű,
valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók számára előzetes
bejelentés és az előírt igazolások bemutatása esetén biztosítjuk a 2011. évi CXC tv. 51. § (5)
bekezdésében előírt feltételeket. A jelentkezők kérelmeire a szülők felé az iskola írásban
válaszol.
Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala:

2019. március 18.

A felvételről vagy elutasításról szóló értesítés megküldése: 2019. április 30.
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Pontozás, értékelés
Pontszámítás:
központi írásbeli felvételi vizsga 100 pont + hozott pont (5. év végi és 6. félévi tárgyak a
készségtárgyak kivételével) 60 pont + szóbeli vizsga 40 pont = 200 pont
A tanuló felvételéről a fenntartóval egyetértésben a felvételi bizottság dönt. Döntésének alapvető
szempontja az elért eredményeken kívül az is, hogy a szülő és gyermeke iskolánk céljainak
elfogadásában eltökélt legyen, erről a szülői elbeszélgetésen és a lelkészi jellemzés alapján
kívánunk meggyőződni. Azonos pontszám esetén a rangsorolásnál előnyt élvez a Gödöllői
Református Gyülekezethez tartozó jelentkező, illetve a hátrányos helyzetű tanuló.

Idegen nyelvi szintfelmérő
A felvett diákok májusban idegen nyelvi szintfelmérőt írnak, melynek eredménye a
nyelvválasztás lehetőségét a 3 választható (angol, német, francia) idegen nyelvet illetően
befolyásolja.
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4. Négy évfolyamos általános gimnáziumi képzés
A jelentkezési lapok kitöltéséhez szükséges adatok
Az iskola OM azonosítója: 032575
telephelykódja: 001
tagozatkódja: 0004
címe: Gödöllői Református Líceum Gimnázium
2100 Gödöllő, Szabadság tér 9.

A bekerülés feltételei és a felvételi eljárás rendje
1. Központi írásbeli felvételi matematikából és magyarból (iskolánkban írható)
Jelentkezés: az Oktatási Hivatal által kiadott űrlapon (az OH-honlapjáról letölthető
vagy az iskolánkban is beszerezhető)
Benyújtási határidő:

2018. december 7.

Vizsga időpontja:

2019. január 19. 10 óra

Pótló írásbeli felvételi időpontja:

2019. január 24. 14 óra (az igazoltan távolmaradók
számára)

2. Általános iskola 7. év végi és 8. félévi bizonyítványainak jegyei a készség tantárgyak
kivételével.
3. Lelkészi jellemzés (űrlap az iskolában igényelhető, illetve a honlapról letölthető)
A lelkészi jellemzés beadási határideje: legkésőbb 2019. január 19.
4. A szülők megjelenése a szülői elbeszélgetésen előre egyeztetett időpontban 2019.
március 1-jéig (időpont kérhető: 30-638-7503)
5. Szóbeli vizsga a felvételizőknek.
Szóbeli vizsga helyszíne:
Gödöllői Református Líceum Gimnázium székhelye
Gödöllő, Szabadság tér 9.
Szóbeli időpontja: 2019. február 25. 13 órától (pontos beosztás az iskola honlapján
elérhető a vizsgát megelőző napokban)
Pótló időpontok: 2019. február 28.
2019. március 1.

9

A szóbeli vizsga menete:
A hitéletre, bibliaismeretre vonatkozó kérdések, valamint az intelligenciát és a
kifejezőkészséget felmérő kérdések.
Az általános felvételi eljárás szerint a jelentkezést az OH által kiadott JELENTKEZÉSI LAPON
és TANULÓI ADATLAPON kell megtenni. A JELENTKEZÉSI LAPOT a Gödöllői Református
Líceum Gimnázium címére (2100 Gödöllő, Szabadság tér 9.), a TANULÓI ADATLAPOT a
Felvételi Központnak (9001 Győr, Pf. 681) kell elküldeni 2019. február 18-ig.
A felvételi vizsgák időpontjáról külön értesítést nem küldünk, megjelenés a jelen tájékoztatóban
közölt időpontokban, meg nem jelenés esetén a felvétel kizárt. A sajátos nevelési igényű,
valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók számára előzetes
bejelentés és az előírt igazolások bemutatása esetén biztosítjuk a 2011. évi CXC tv. 51. § (5)
bekezdésében előírt feltételeket. A jelentkezők kérelmeire a szülők felé az iskola írásban
válaszol.
Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala:

2019. március 18.

A felvételről vagy elutasításról szóló értesítés megküldése: 2019. április 30.

Pontozás, értékelés
Pontszámítás:
központi írásbeli felvételi vizsga 100 pont + hozott pont (7. év végi és 8. félévi tárgyak a
készségtárgyak kivételével) 60 pont + szóbeli vizsga 40 pont = 200 pont
A tanuló felvételéről a fenntartóval egyetértésben a felvételi bizottság dönt. Döntésének alapvető
szempontja az elért eredményeken kívül az is, hogy a szülő és gyermeke iskolánk céljainak
elfogadásában eltökélt legyen, erről a szülői elbeszélgetésen és a lelkészi jellemzés alapján
kívánunk meggyőződni. Azonos pontszám esetén a rangsorolásnál előnyt élvez a Gödöllői
Református Gyülekezethez tartozó jelentkező, illetve a hátrányos helyzetű tanuló.
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