
A Nagykőrösi Református Egyházközség 
által fenntartott intézményünk 464. tan-
évét kezdi meg. Egy teljes energetikai fel-
újítást, modernizációt követően, hálával 
a szívünkben hirdetjük a Gondviselő Isten 
szeretetét, hűségét, az igaz tudományt, a 
tiszta erkölcs és a hazaszeretet eszméjét.  
Arany János – egykori tanárunk – szellemi  
hagyatékára alapozva, az innováció je-
gyében, a EUROEXAM Nemzetközi Nyelv-
vizsgaközpont hivatalos partnerintézmé-
nye, valamint a Református Pedagógiai 
Intézet bázisintézménye vagyunk. Tanítványainkat hitben, szeretetben, egymás iránti tiszte-
letben, szilárd értékrenddel készítjük fel a továbbtanulásra, a felnőtt életre. A hagyományos 
négy évfolyamos képzés mellett 1994-től megkezdődött a hatosztályos oktatás, amely a jó 
képességű tanulók tehetséggondozását szolgálja. 
Az értelmiségi sikerágazatok által támasztott igényeknek igyekszünk megfelelni a matema-
tika-informatika és a biológia-kémia magasabb óraszámú képzésünkkel.  

KÉPZÉSEINK: 

6 évfolyamos képzés:  
Az első idegen nyelv az angol vagy a német. 9-ik évfolyamtól a második idegen nyelvet (angol, 
német, olasz) az iskola határozza meg. Emelt óraszámú képzés 2 választott tantárgyból – a 
jelentkezők létszámától függően – a 11-12. évfolyamon. 

4 évfolyamos általános kerettantervű képzés: 
Az első idegen nyelv az angol vagy a német. A második idegen nyelvet (angol, német) az iskola 
határozza meg. Emelt óraszámú képzés 2 választott tantárgyból – a jelentkezők létszámától 
függően – a 11-12. évfolyamon. 

4 évfolyamos magasabb óraszámú természettudományos képzés: 
Az első idegen nyelv az angol vagy a német. 
A második idegen nyelvet (angol, német) az 
iskola határozza meg. Az osztály két csoport-
tal indul: 

matematika-informatika csoport: 
Az osztály e csoportja a matematika és az 
informatika tantárgyakat tanulja magasabb 
óraszámban. 

biológia-kémia csoport: 
Az osztály e csoportja a biológia és a kémia 
tantárgyakat tanulja magasabb óraszámban. 



 

FELVÉTELI 
KÖVETELMÉNYEK: 

6 évfolyamos 
képzés 

4 évfolyamos 
általános ke-
rettantervű 

képzés 

4 évfolyamos magasabb  
óraszámú természet- 
tudományos képzés 

matematika- 
informatika 

biológia- 
kémia 

Tagozatkód 0001 0002 0003 0004 

Felvehető létszám 30 fő 30 fő 30 fő 30 fő 15 fő 15 fő 

Hozott eredmények: 
magyar, matematika, 
történelem, idegen 
nyelv tantárgyakból 

5. osztály év végi és 
6. osztály félévi 
tantárgyi jegyei 

7. osztály év végi és 8. osztály félévi 
tantárgyi jegyei 

50% 50% 25% 50% 

Központi írásbeli  
felvételi eredménye  

magyar nyelvből 
25% 25% 25% 25% 

Központi írásbeli  
felvételi eredménye  

matematikából 
25% 25% 50% 25% 

Szóbeli meghallgatás:  
2021. február 26.  

1500-1700 

angol vagy német 
nyelvből 

  
biológia és  

kémia tantár-
gyakból 

A telephely kódja mindegyik képzés esetében 001. 

FIGYELEM! 

Az intézmény sajátos szabályainak ismertetésére 2021. január 29-én 1430 és 17 óra között 
iskolánkba hívjuk a tanulókat és a kedves szülőket! (A részvétel a felvétel előfeltétele.) 
A tanuló a félévi értesítőjét feltétlenül hozza magával! (Pótnap: 2021. február 1. 1500-1700)  
A szabályok és követelmények elfogadását a szülőknek és a diáknak írásbeli nyilatkozatban 
kell megerősítenie, mely csak sikeres felvételi esetén vonatkozik az aláírókra. 

Az elbeszélgetés megtartása a hatályos járványügyi szabályoknak megfelelően történik. 

Vidéki tanulóink kollégiumi elhelyezése megoldható. 



FONTOS DÁTUMOK: 

A személyes megjelenést igénylő programok formája a hatályos COVID 19 járványügyi sza-
bályoknak megfelelően módosulhat. Kérjük, figyeljék honlapunkat és facebook oldalunkat! 

2020. december 4. A központi írásbeli felvételi vizsgára történő jelentkezés. 

2021. január 23.  
1000-1200 

Központi írásbeli felvételi vizsgák a 6. illetve a 8. osztályos tanulók  
számára. (Pótnap: 2021. január 28. 1400) 

2021. január 28. 
800-1600 

A központi írásbeli felvételi dolgozatok megtekintése. 

2021. január 29.  
1430-1700 

A gimnáziumi képzésekre jelentkező tanulók tájékoztatója,  
elbeszélgetés (A részvétel a felvétel előfeltétele!) 
Pótnap: 2021. február 1. 1500-1700 

2021. február 19. 
A középiskolai jelentkezési lapok beadásának határideje. 
(A jelentkezési lapon kérjük feltüntetni a magatartás és  
szorgalom minősítéseket is!) 

2021. február 26.  
1500-1700 

Szóbeli meghallgatás angol, ill. német nyelvből a 6 évfolyamos 
képzésre jelentkező tanulóknak; valamint biológia és kémia tan-
tárgyakból a 4 évfolyamos magasabb óraszámú természettudomá-
nyos képzésre jelentkező tanulóknak.  
(Pótnap: 2021. március 1. 1500) 

2021. március 16. 
Az ideiglenes felvételi jegyzék felkerül a gimnázium honlapjára, ill. 
megtekinthető a díszteremben. 

2021. március 22-23. 
A tanulói jelentkezési lapok módosításának lehetősége az általános 
iskolában. 

2021. április 30. 
A felvételről vagy elutasításról szóló értesítés megküldése a jelent-
kezőknek. 

2021. június 24.  
730-1300 

Beiratkozás az Arany János Református Gimnáziumba. 

„VÁR AZ ARANY REFI GIMI!” 

2020. november első hetétől kezdve online  
intézménybemutató kisfilmekkel jelentkezünk 
hetente két alkalommal öt héten át. 

Az érdeklődők betekinthetnek minden tan-
tárgy tanítási órájába, láthatnak szülői és  
diákinterjúkat. 

Kövessék figyelemmel az AJRG honlapját 
(www.ajrg.hu) és facebook oldalát! 

 Dr. Cziráné Dr. Kőházi-Kis Tímea 
 igazgató 

http://www.ajrg.hu/

