
Megújult a kollégium
Eger Önkormányzata az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszí-
rozásával valósította meg „A közoktatás térségi sa-
játosságaihoz igazodó szervezés és infrastrukturális 
fejlesztés a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégi-
um kollégiumi épületében” című pályázatot. A projekt 
az Új Széchenyi Terv Észak-magyarországi Operatív 
Program ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2011-0001 támogatási 
rendszere keretében 210 249 788 Ft összegű támoga-
tásban részesült, amelyhez az önerőt – 10,01%-ot – az 
Önkormányzat biztosította.



Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium
2014/2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az  intézmény neve: Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium
Címe, telefonszáma: 3300 Eger, Ifjúság út 2. (06 36) 324-808
Honlap: http://szilagyi-eger.hu
Az igazgató neve: Gönczi Sándor 
A pályaválasztási felelős neve, elérhetősége: Árvai Hilda, (06 36) 517-543
Az intézmény képzési szerkezete: 4, ill. 5 évfolyamos gimnáziumi képzés
Az intézmény egyedi kódszáma: 031598, Telephely kódja: 001

Az intézményen belüli szakok egyéni azonosító száma:
01	 	4	évf.,	kerettantervre	épülő	helyi	 tanterv,	emelt	szintű	oktatás	angol	nyelvből	–	Felvehető	 lét-

szám:	32	fő
02	 	4	évf.,	kerettantervre	épülő	helyi	tanterv,	emelt	szintű	képzés	magyar	nyelv	és	irodalom,	történe-

lem		tárgyakból.	–	Felvehető	létszám:	16	fő
03	 	4	évf.,	kerettantervre	épülő	helyi	 tanterv,	emelt	 szintű	oktatás	matematika,	fizika,	 informatika	

tantárgyakból.	–	Felvehető	létszám:	32	fő
04	 	4	évf.,	kerettantervre	épülő	helyi	tanterv,	emelt	szintű	oktatás	biológia,	kémia	tantárgyakból.	–		

Felvehető	létszám:	32	fő
05	 	4	évf.,	kerettantervre	épülő	helyi	tanterv,	általános	tantervű	oktatás,	emelt	óraszámú	oktatás	in-

formatikából.	–	Felvehető	létszám:	16	fő
06	 	5	 évf.,	Arany	 János	Tehetséggondozó	Program,	 emelt	 szintű	oktatás	 angol	nyelv,	 informatika	

tantárgyból.	–	Felvehető	létszám:	34	fő

A felvételi eljárások formái, módjai, határidők: 
A felvételi kérelmek elbírálása a tanulmányi eredmények, az egységes írásbeli vizsga és a szóbeli meg-
hallgatás eredménye alapján történik. A tanulmányi eredmények meghatározásánál a 7. év végi és a 8. 
félévi érdemjegyek kerülnek beszámításra az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, matemati-
ka,	történelem,	idegen	nyelv,	természettudományos	tárgy	(fizika,	vagy	biológia,	vagy	kémia).
Az egységes írásbeli vizsgára történő jelentkezés határideje: 2013. december 10. 
A jelentkezési lapokat a gimnázium címére kell elküldeni.
Az egységes írásbeli vizsga helye és ideje: Szilágyi Erzsébet Gimnázium (Eger, Ifjúság u. 2), 2014. 
január 18. 10.00 óra 
A szóbeli felvételi elbeszélgetések	2014.	február	18–21.	között	14	órától	kezdődnek.	
A	jelentkezési	lapok	érkezésének	sorrendjében	az	elbeszélgetés	pontos	időpontjáról	tájékozódjanak	a	
gimnázium weboldalán, illetve telefonon. A témakörök megtalálhatóak az iskola honlapján 

A jelentkezési lapok beadásának határideje: 2014. február 14.

Az Arany János Tehetséggondozó Programra a jelentkezés határideje: 2013. december 12. A 
programba	jelentkezők	is	egységes	írásbeli	vizsgát	tesznek,	amelyre	2013.	december	10-ig	kell	jelent-
kezniük. A jelentkezési lapokat az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium címére kell elküldeni. 

Nyílt napok időpontjai: 2013. október 15-én, 2013. november 20-án. 

Oktatott idegen nyelvek: angol nyelv, német nyelv, francia, orosz, spanyol nyelv, latin: igény esetén 
választható. Minden tanuló két idegen nyelvet tanul 4 éven keresztül.

Kollégiumi lehetőség:	az	iskola	saját	kollégiummal	rendelkezik,	ahol	lányok	és	fiúk	elhelyezésére	is	
lehetőségünk	van.


