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Földes Ferenc Gimnázium 
(029379) 

3525 Miskolc, Kelemen Didák utca 5.
Telefon: 46/508-459
Honlap: www.ffg.hu

E-mail: ffg@ffg.hu

Tagozataink a 2021/2022. tanévben: Felvehető létszám:
Hat évfolyamos általános tagozat 32 fő
Hat évfolyamos speciális matematika tagozat 32 fő
Nyelvi előkészítő (angol nyelv) – öt évfolyamos 16 fő
Arany János Tehetséggondozó Program – öt évfolyamos 16 fő
Négy évfolyamos emelt szintű fizika tantervű 16 fő
Négy évfolyamos emelt szintű kémia tantervű 16 fő
Négy évfolyamos emelt szintű biológia tantervű 16 fő
Négy évfolyamos speciális matematika tagozat 16 fő

Valamennyi képzésben az általános iskolai eredmények,  
a központi írásbeli és a gimnáziumi szóbeli felvételi 
eredménye alapján készítjük el a felvételi rangsort.

A HAT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSÜNKBEN  
2021-BEN IS KÉT OSZTÁLYT INDÍTUNK.

A szóbeli felvételi meghallgatások időpontjai:
2021. FEBRUÁR 27. (SZOMBAT) 8 ÓRA
2021. MÁRCIUS 6. (SZOMBAT) 8 ÓRA

Képzéseink részletes leírását, a felvételi követelményeit,  
a felvételi pontok számításának módját megtalálhatják  

a gimnázium honlapján.

Kevesebb mint egy hónapig 
tart még a felvételi időszak 
a középiskolákban, február 
19-éig kell eldönteni a nyolca-
dikosoknak, hol szeretnének 
továbbtanulni.

Hiába okoz a járvány az élet 
számos területén változásokat, 
vannak olyan dolgok, amik – 
ha nem is pontosan a megszo-
kott menetrenddel – az eddigi 
évek gyakorlatához hasonlóan 
folynak. Ide sorolhatjuk a kö-
zépiskolai felvételi szezonját, 
ami jelenleg is tart: szinte pon-
tosan egy hónap van hátra be-
lőle. Február 19-éig kell eldön-
teni az általános iskolák végzős 
diákjainak, hogy hol szeretné-
nek továbbtanulni, mely intéz-
mények szimpatikusak a szá-
mukra: eddig kell beküldeni a 
kinyomtatott és aláírt felvételi 
lapokat az azokon feltüntetett 
címre. Azonban a megadott ha-
táridő mellett is vannak meg-
jegyzendő, fontos dátumok.

– Ez egy speciális év a vírus 
miatt, így érdemes jobban vé-
giggondolni a tanév menetét, 
tájékozódni a fontosabb teen-
dőkről – fogalmazta meg vé-
leményét a Miskolc Tv kame-
rái előtt Kiss Gábor, a Miskolci 
Szakképzési Centrum (MSZC) 
kancellárja. – Az első fontos dá-
tum január 23., 10 óra. Ekkor 
tartják a központi írásbeli felvé-
teli vizsgákat a középiskolákban. 
Nem minden intézményben 
van egységesen kötelező írásbe-
li felvételi, azok hirdetik meg ezt, 
amelyeknél túljelentkezés volt.

Gyakran felmerülő kérdés, 
hogy mi lesz azokkal a tanu-
lókkal, akik nem tudnak az első 
időpontban megjelenni – pél-
dául koronavírus-fertőzés mi-
att. A kancellár elmondta, hogy 
alapvetően minden évben hir-
detnek pótidőpontot, ami idén 
január 28., csütörtök, 14 óra. 
2021-ben viszont ezen felül is 
megjelölnek egy időpontot az 
esetleges pótlásra.

– A kiadott miniszteri ren-
delet szerint február 5-én 14 
órától is megírhatják a írásbelit 
azok a tanulók, akik valamiért 
nem tudtak megjelenni a ko-
rábbi felvételiken.

Mindemellett Kiss Gábor 
felhívja a diákok figyelmét, 
hogy mindenki menjen el az 
első adandó alkalommal, ami-
kor megteheti. A kancellár azt 
is elmondta, hogy a körülmé-
nyekhez képest igyekeznek a 
biztonságos környezetet meg-
teremteni. A vizsgákat ezért a 

tavalyi érettségikhez hasonló 
szabályok mellett tartják majd. 
Az MSZC-nek tizenegy iskolá-
ja van jelenleg, ahová felvételiz-
hetnek a nyolcadikosok, ebből 
kilenc intézmény miskolci.

– Úgy vélem, a megújult kép-
zési rendszerben széles kínála-
tot nyújtunk: 24 ágazatban tör-
ténik középiskolai képzés, mi 
ebből 19-ben jelen vagyunk. 
Több mint száz szakmai kime-
netet kínálunk ezáltal a jelent-
kezőknek.
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HÁROM IDŐPONTBAN  
ÍRHATJÁK MEG A FELVÉTELIT

A LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS GIMNÁZIUM  
ÉS DIÁKOTTHON 

KERESZTYÉN ÉRTÉKEK  
– SZAKMAI ÉS DIGITÁLIS KIVÁLÓSÁG

KÉPZÉSEK A 2021/2022. TANÉVBEN

1     Hat évfolyamos   tehetséggondozó képzés digitális programmal               (1 osztály) 
(angol vagy matematika-informatika emelt szintű tagozat)

2     Négy évfolyamos képzés (3 osztály)

Képzések:  l emelt szintű magyar nyelv és irodalom l emelt szintű történelem  
l mozgóképkultúra és médiaismeret (digitális programmal)  
l emelt szintű angol l emelt szintű német l emelt szintű  
matematika-fizika (digitális programmal) l emelt szintű  
biológia-kémia (digitális programmal) l emelt szintű informatika- 
digitális kultúra (digitális programmal) valamint általános tantervű

Köszönjük a szülők és tanulók érdeklődését,  
az általános iskolák szíves együttműködését!

TELEFON: 46/500-180
www.levaygimnazium.hu, titkarsag@levaygimnazium.hu

Személyes és egyéni konzultáció kérhető: Kerboltné Tóth Edit tanulmányi 
igazgatóhelyettes tanulmanyi.ig.h@levaygimnazium.hu

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT!

• Aranykalászos gazda  
(31 621 02, E-000081/2014/A051)

• Burkoló (34 582 13, E-000081/2014/A014)

• ECDL-képzés (4 modul)  
(E-000081/2014/D057)

• Gépírás és levelezési ismeretek  
(E-000081/2014/D018)

• Gyümölcspálinka-gyártó  
(31 541 04, E-000081/2014/A060)

• Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő  
(34 582 05, E-000081/2014/A128)

• Kozmetikus (54 815 02, E-000081/2014/A130)

• Kőműves (34 582 14, E-000081/2014/A014)

• Lábápoló (32 815 02, E-000081/2014/A078)

• Sportedző (Testépítés-fitness)  
(54 813 02, E-000081/2014/A117)

• Szakács (34 811 04, E-000081/2014/A020)

• Szobafestő (21 582 01, E-000081/2014/A033)

• Villanyszerelő  
(34 522 04, E-000081/2014/A012)


