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Gimnáziumi képzés 

Belső 

kód 

Osztály 

megnevezése 

Képzési 

idő 

Választható 

nyelv 

Egyéb információ  

(pl. emelt oktatás, AJTP stb.) 

Felvehető 

létszám 

0001 Általános 

gimnázium 

4 év angol és 

német 

Fakultációs lehetőség: idegen nyelv 

vagy természettudományos 

tantárgyak  

 

30 fő 

0002 Emelt szintű 

digitális kultúra 

oktatás 

4 év angol és 

német 

Emelt szintű digitális kultúra oktatás 30 fő 

0003 Emelt szintű angol 

nyelvi oktatás  

4 év angol és 

német 

Emelt szintű angol nyelvi oktatás 30 fő 

 

 

Kollégiumi férőhely: nincs 

 

Mely típusú sajátos nevelési igényű tanulót tudják fogadni? A felvételi eljárás során kizárólag a 

sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottság szakvéleményét vesszük figyelembe (BNO, 

diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia). 

Az intézmény különlegessége, specialitása (pl. szakkörök, sportkörök, külföldi kapcsolatok stb.) 

Nyílt tanítási nap: 2022. 10. 13.  

 

Kérnek-e írásbeli/szóbeli felvételit? : szóbeli elbeszélgetés 

 

További információ (pl. alkalmassági, felvételi követelmény): 

Legalább közepes osztályzat az érettségi tantárgyakból (7. osztály év vége és 8. osztály félév).  

Felvételi elbeszélgetés, amelynek során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is 

figyelembe vesszük.  

A diákok az általános tanterv követelményei mellett az idegen nyelveket vagy a természettudományos 

tantárgyakat emelt óraszámban tanulják. 

A diákok a választott tagozaton emelt óraszámban tanulják a megjelölt tantárgyakat. Fontos szerepet 

kap a hazafiságra, a hazaszeretetre való nevelés. 
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A tanuló felvételének és átvételének helyi szabályai 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény 50.§-a rendelkezik a felvétel és az átvétel szabályairól, 

valamint az EMMI rendelet 27. § (1-2-3.) .bekezdése. 

A tanuló átvételével kapcsolatos szabályok 

Ha az adott osztály létszáma engedi, a szülő kérésére – elsősorban a tanév befejezése után – 

biztosítjuk a más iskolába járó tanulók számára az iskolaváltás lehetőségét. Az átvételről az 

igazgató dönt az érintett osztályfőnök véleményének kikérésével. 

Amennyiben az intézménybe tanév közben új tanuló felvételére kerül sor, és a tanuló más 

iskolatípusból érkezik a teendők a következők: 

 a tanuló hozza magával bizonyítványát, félévi értesítőjét, az átvétel napjáig kapott 

érdemjegyeiről egy igazolást (osztálynapló tanulói oldalának hitelesített 

fénymásolata) 

 meg kell állapítani, tanult-e minden olyan tantárgyat, amelyet az átvevő 

intézményben tanulnak az adott képzési típusban 

 amennyiben más képzési típusból kerül átvételre, vagy korábbi iskolájában nem 

tanulták az adott képzési típusban az adott évfolyamon a tantárgyat különbözeti 

vizsga letételét kell előírni számára 

 ki kell jelölni a különbözeti vizsga letételének időpontját 

Amennyiben a tanuló az adott intézmény egyik osztályából, intézményen belüli egyik képzési 

típusból megy át egy másik osztályba vagy másik képzési típusban szeretné folytatni 

tanulmányait: 

 a helyi tantervben szereplő óratervek alapján kell megállapítani részére, hogy mely 

tantárgyakból kell különbözeti vizsgát tennie 

 a különbözeti vizsga letételének időpontját ki kell jelölni 

A vizsgák letételének szabályai megegyeznek a tanulmányok alatti vizsgák 

vizsgaszabályzatában leírtakkal. 

A felvételi eljárás különös szabályai 

Az intézményben középfokú nevelés-oktatás folyik, így tanulói az általános iskola nyolcadik 

osztályát elvégzett tanulóiból kerülnek felvételre. 

 Az általános iskolai tanuló a középfokú iskolába az általános vagy a rendkívüli 

felvételi eljárás keretében vehető fel. 

 A felvételi eljárásokkal kapcsolatos határidőket az oktatásért felelős miniszter évente, 

a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben határozza meg. 

 A felvételi kérelmet a hivatal által kiadott jelentkezési lap és tanulói adatlap 

felhasználásával kell benyújtani a középfokú iskolába és a Felvételi Központba. A 

felvételi kérelmeket a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott 

időszakban kell benyújtani és elbírálni. 

Ha a középfokú iskola felvételt hirdet, a felvételi kérelmekről a következők alapján dönthet: 

 az általános iskolai tanulmányi eredmények, amely alatt kizárólag a középfokú 

iskolába felvételiző tanuló általános iskolai tanulmányait igazoló bizonyítványában, 

félévi értesítőjében (ellenőrzőjében) szereplő osztályzatait, minősítéseit kell érteni. A 
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tanulmányi eredményekbe a magatartás és szorgalom értékelése, minősítése nem 

számítható be. 

 a tanulmányi eredmények és a központilag kiadott egységes feladatlapokkal 

megszervezett írásbeli vizsga, központi írásbeli vizsga eredménye, vagy a tanulmányi 

eredmények, a központi írásbeli vizsga és a szóbeli vizsgaeredményei  

A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 28.§ (2) bekezdése szerint 

 Ha a középfokú egyházi vagy magánintézmény vallási, világnézeti tekintetben 

elkötelezett intézményként működik, a tanulók felvételét valamely vallás, világnézet 

elfogadásához kötheti, és ezt a felvételi eljárás keretében vizsgálhatja. 

Az intézmény világnézetileg elkötelezett a katolikus vallás iránt, ezért a tanulók felvételénél 

azt vizsgálja, hogy a tanuló elfogadja-e a vallásos világnézetet. Iskolánk ökumenikus 

jelleggel működik, nem zárkózik el a más felekezethez tartozó diákok felvételétől sem. Az 

úgynevezett történelmi egyházak bármelyikéből jelentkezhetnek iskolánkba diákok. 

A 9. évfolyamra jelentkező tanulók felvételének elvei intézményünkben: 

 A tanulmányi átlageredmény megállapítása a tanuló 7. osztály év végi és a 8. osztály 

félévi összes osztályzata alapján történik, kivéve a magatartás és a 

szorgalomosztályzatokat. 

 A gimnáziumi és szakgimnáziumi osztályba felvételi követelmény a legalább közepes 

tanulmányi átlag. 

 A tanulmányi átlageredmények alapján kialakult rangsorból a beiskolázási 

tájékoztatóban meghatározott felvehető létszámot vesszük fel. 

 


