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      DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM  

    GIMNÁZIUMA ÉS DIÁKOTTHONA 

                            4026  Debrecen, Péterfia utca 1-7.    

           Telefon:   (52)  614 896      Fax:   (52) 614 930 

  E-mail: refi@drkg.hu       Honlap: www.drkg.hu 

            OM azonosító: 031208 

____________________________________________________________________ 

Kedves Szülők! Kedves Felvételizők!  

 

A mai napon (2023. 03. 10. péntek) közzétettük a hozzánk jelentkező diákok sorrendi 

listáját tanulmányi területenként. Az egyes rangsorok a nálunk szóbeli vizsgát tevő tanulók 

pontszámait tartalmazzák. A dokumentum tetején láthatják azt, hogy az adott tagozatra hány 

tanulót veszünk fel. A rangsor változhat, hiszen akik más tanulmányi területre is felvételt 

nyertek, azok tanulmányaikat az első helyen választott tagozaton folytatják szeptembertől. 

Kiesnek azok a tanulók is, akik végül nem iskolánkat választják, így tehát lehetséges az, hogy 

hátrébb rangsorolt tanulók is bekerülhetnek az adott tagozatra.   

A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben 

részesítjük a hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, 

ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye, feladatellátási helye szerinti járás 

területén található vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja.  

Különleges helyzetnek minősülnek a következő esetek:  

• a tanuló testvére iskolánk tanulója,  

• a tanuló felmenői között volt Refis diák,  

• a tanulói szülője iskolánk alkalmazottja,  

• a tanuló határon túli református gyermek. 

 

Aki nem minket jelölt meg első helyen, de úgy gondolja, hogy az elért eredménye 

alapján szeretné módosítani a már beadott sorrendet, az az átalános iskolájában kérhet 

segítséget ennek a menetéről. Aki, olyan tagozatra szeretne jelentkezni, amelyet előzetesen nem 

regisztrált, van rá lehetősége. Ebben az esetben az iskola email címére (refi@drkg.hu) küldjön 

egy kérelmet Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett igazgatónőnek címezve, amelyben kéri, hogy 

engedélyezzük számára ennek a szaknak a felvételét. Ezt szintén az általános iskolában a 

sorrendmódosítás alakalmával tehetik meg, a kérelemre kapott határozat alapján.  

A sorrendmódosítás ideje a rendkívüli helyzet miatt egy napot módosult. Az új 

időpont 2023. március 21-22. A sorrendmódosítást az általános iskolában intézhetik!  

A felvételiről szóló végleges döntést 2023. április 28-ig postázzuk a jelentkező 

tanulók címére.  
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Minden kedves Szülőnek és Tanulónak köszönjük, hogy megtiszteltek bizalmukkal! 

Gratulálunk az elért eredményekhez, s bízunk benne, hogy hamarosan már, mint REFIS 

diákokat köszönthetünk benneteket intézményünkben! 

Áldás békesség! 

Kelt.: Debrecen, 2023. 03. 10. 

 

Tisztelettel:  

                                                                                          Győri István  

                                                                                            Igazgatóhelyettes 

 

 


