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Köszöntő
Kedves Szülők!

Szeretettel köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük egy újabb mérföldkő, a
középiskola választás küszöbén áll. A következő hónapok sok szülő és gyermek számára fog
szólni a jövő megtervezéséről. Az iskolaválasztás minden család életében fontos döntést
igénylő kérdés. A szülők egyik legfontosabb feladata, hogy az általános iskola utolsó évében
választ kapjanak arra a fontos kérdésre, hogy gyermekének milyen elképzelése van a jövőjére
való tekintettel, majd gyermeke iskolaválasztását támogatni tudja ebben. A pályaválasztás
során nem csak azt kell szem előtt tartani, hogy kinek milyen céljai, milyen életpálya
elképzelése van, hanem azt is, hogy a választása biztosítja-e a jövőt a munka világában, szakmai
fejlődése és megélhetése biztosítva lesz-e. Intézményeink elkötelezett pedagógusai kiváló
szakmai felkészültséggel, a mai kor modern digitális kihívásaihoz igazodó módszertannal
várják a hozzájuk érkező gyermekeket.
Ezen kiadvánnyal szeretnénk a középfokú intézmény választása előtt álló diákoknak segítséget
nyújtani, hogy megtalálják a saját érdeklődésüknek és a munkaerőpiaci kihívásoknak egyaránt
megfelelő munkát, hivatást.
Jelen kiadványban a Pápai Tankerületi Központ illetékességi területéhez tartozó középiskolákat
szeretnénk bemutatni Önöknek. Az iskolák online intézményi bemutató videói az oktatási
intézmények Facebook oldalán is elérhetőek lesznek.
A gyermekük tudásához, érdeklődéséhez legjobban közel álló sikeres iskolaválasztást, majd
valamennyi családnak örömteli középiskolás éveket, sikereket és jó egészséget kívánok.

Egyházi Andrea
tankerületi igazgató
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Pápai Járás

Ajkai Járás

Devecseri Járás
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Ajkai Bródy Imre Gimnázium
8400 Ajka, Bródy Imre u. 4.
Intézményvezető: Mihályfi László
Telefon: 88/508-240
E-mail: brody@papaitk.hu
Honlap: www.brody.papaitk.hu
Facebook: https://m.facebook.com/brodyajka/
Pályaválasztási felelős: Tulokné Mohacsek Ildikó
Tel: 06 20/576-3618 E-mail: mohacsek.ildiko@gmail.com;
OM azonosító szám: 037 181
Az Ajkai Bródy Imre Gimnázium 1953. szeptember 1. óta áll a középfokú oktatás
szolgálatában, az 1961/62-es tanév óta jelenlegi, 2020-ban jelentősen felújított épületében.
Intézményünk célja, hogy a szülők és a tanulók igényeinek mindjobban megfelelni kívánó
iskolaként működjön. Pedagógusai érettségire készítik fel gimnáziumi keretek között 4 és 6
évfolyamon a tanulókat, megteremtve ezzel a felsőfokú tanulmányok és a középfokú szakmai
továbbképzés lehetőségét. Iskolánk tanulói rendre az országos átlag felett teljesítenek az
érettségi vizsgákon közép- és emelt szinten egyaránt.
A középiskola fontos feladata az érettségi vizsgákra való eredményes felkészítés mellett, hogy
a felsőoktatásra készítse fel a diákjait. A sikeres felvételi vizsga feltétele, hogy a tanuló
megfelelő pontszámmal jelentkezzen az egyetemre. 2020-tól valamennyi felsőoktatási
intézménybe csak legalább egy sikeres emelt szintű érettségi vizsga birtokában lehet bekerülni.
Iskolánkban a 11-12. évfolyamon a tanulók tanórai keretek közt vesznek részt emelt szintű
érettségire felkészítő foglalkozásokon (igény szerint bármely tantárgyból), érdeklődésük és a
10. év végi választásuk szerint.
Iskolánk megyei környezetben is megállja a helyét eddigi eredményeivel. Ezt bizonyítják a 8.
és 10. évfolyamon végzett kompetenciamérések eredményei, melyek minden tanévben az
országos átlagot meghaladó értékeket mutatnak.
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A 2022/2023-as tanévben 2 gimnáziumi osztály indítását tervezzük:
A 8. osztályt elvégző tanulók számára:
Speciális angol nyelvi HALADÓ, négy évfolyamos
képzés kód 0001
engedélyezett létszám: 10 fő
Ebben a csoportban haladó szintről indítjuk az angol nyelv oktatását, számítunk a diákok
általános iskolai előképzettségére. Az angol nyelvi óraszám 9-10. évfolyamon heti 5 óra, 11-12.
évfolyamon heti 6 óra. Második idegen nyelvként - kisebb heti óraszámban - választhatnak a
diákok 2 nyelv közül (német, olasz).
Speciális angol nyelvi KEZDŐ, négy évfolyamos
képzés kód 0002
engedélyezett létszám: 10 fő
Ebben a csoportban kezdő szintről tanulhatják az angol nyelvet azok a tanulók, akik nem az
angol nyelvet tanulták általános iskolában vagy kevés előképzettséggel rendelkeznek A 9-10.
évfolyamon heti 5 órás, majd a 11-12. osztályban heti 6 órás képzés lehetővé teszi, hogy
tanulóink már a 11. évfolyamtól részt vegyenek a tantervbe illesztett nyelvvizsga-előkészítő
órákon, vagy emelt szintű foglalkozáson.
Speciális német nyelvi HALADÓ, négy évfolyamos
képzés kód 0003
engedélyezett létszám: 8 fő
Az emelt szintű német nyelvi képzést haladó szintről indítjuk, a tanulóktól tehát általános
iskolai előképzettséget várunk. A képzés során a 9-10. évfolyamon heti 5 órában, az utolsó két
évfolyamon heti 6 órában fejlesztjük a diákok nyelvtudását. A tanmenetben nyelvvizsgafelkészítő órák is helyet kapnak. Második idegen nyelvként - kisebb heti óraszámban választhatnak 2 nyelv közül (angol, olasz).
A 6. osztályt elvégző tanulók számára:
Hatévfolyamos gimnáziumi
osztály kód: 0004
engedélyezett létszám: 28 fő
A hatévfolyamos képzésben hangsúlyos szerepet szánunk a kötelező érettségi tárgyaknak, az
idegen nyelveknek és az informatikának. A tanulók az általános iskolában elkezdett idegen
nyelv tanulását haladó szinten folytatják. Ezen kívül csoportbontásban tanítjuk a magyar
nyelvtant, a matematikát és az informatikát. Mivel a tanulóknak a kétszintű érettségi
követelményei szerint kell érettségizniük (amely bizonyos tárgyakból - kémia, földrajz - a 7-8.
osztályos anyagot is magába foglalja), szerencsésebbnek találjuk, ha ezt a hat évet ugyanabban
az iskolában végzi el a diák.
Felvételi vizsgát nem tartunk, az általános iskolai eredmények alapján rangsoroljuk a
jelentkezőket. A következő tárgyak ötödik, illetve hetedik osztály év végi, és a hatodik, illetve
nyolcadik osztályos félévi eredményeit vesszük figyelembe: magyar nyelv és irodalom,
történelem, matematika, idegen nyelv, informatika, biológia vagy természetismeret.
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Türr István Gimnázium és Kollégium
8500 Pápa, Fő utca 10.
Intézményvezető: Németh Zsolt (nemeth.zsolt@papaitk.hu)
Telefon: 89/324-394
E-mail: turr@papaitk.hu
Honlap: www.turrgimnazium.hu
Facebook: https://m.facebook.com/turrgimnasium/
Pályaválasztási felelős: Gálné Kardos Judit intézményvezető-helyettes
Tel: 06 70/230-6479 E-mail: kardosjuco@gmail.com
OM azonosító: 037185

Az iskola rövid története:
Csáky László gróf 1638-ban telepítette le Pápán a pálos rendet. Ők alapították iskolánk
jogelődjét. Alakulásuk első pillanatától fogva fontosnak tartották a nemzeti nevelést és az
igényes pedagógiai munkát. Közel 150 éves működésük alatt számos tudós tanár, a nemzeti
nyelv értő művelője tevékenykedett az iskola falai között.
A pálosok által meg-kezdett munkát a bencések folytatták: hosszabb kihagyás után 1806-ban
indul-hatott újra az oktatás a bencés rend tulajdonába került intézményben. A tanárok
felkészültségét, elhivatottságát bizonyítják a már akkoriban pontosan megfogalmazott
nevelési célok: a diákok erkölcsös polgárrá nevelése, általános műveltséghez juttatása és a
felsőfokú tanulmányokra való felkészítés. Ezen célok megvalósításával lett a bencés rend
tanintézménye a város, majd az ország nagyhírű és elismert iskolája.
1948-ban megszűnt a bencés gimnázium, az állami tulajdonba került iskola 1951-ben vette fel
és viseli máig is Türr István nevét.
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Az évek folyamán az intézményben a modern idők elvárásainak megfelelően számos
profilváltás következett be. Egy dolog azonban nem változott: a nagy elődök munkájának
folytatása a cél.
AMIT KÍNÁLUNK











versenyképes nyelvtudás;
korszerű számítógépes ismeretek;
magas szintű oktatás;
tanulmányi
és
sportversenyek
városi, megyei, országos szinten;
kulturális rendezvények (színház,
filharmónia)
TÜRR NAPOK:
o „Komoly Nap” – tudományos
előadások
ECDL vizsga
tehetséggondozás
Language cert nyelvvizsga
ÖKO iskolai rendezvények,
fenntartható fejlődés,
környezettudatosság
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 bulik:
o szecskaavató
o farsang
o tavasszal iskolabál;
 nyelvtanulási
–
gyakorlási
lehetőség
külföldön
(nyári
program);
 erdei iskolai oktatás;
 tanulmányi kirándulás;
 sportolási lehetőségek;
 a nagyszünetekben ZENEBONA!
– iskolarádió;
 érdekeidet a Diákönkormányzat
képviseli;
 TÜRR NAPOK:
o „Vidám Nap” – vetélkedők,
jókedv, móka, kacagás;

AMIT KÉRÜNK
 tanulj képességeidnek, legjobb tudásodnak megfelelően;
 őrizd meg és add tovább a türrös hagyományokat!

Pályaválasztási rendezvények időpontjai:
Nyolcadik osztályosok részére:
2021. november 5.
nyílt nap és beiskolázási tájékoztató az Arany János Tehetséggondozó Programba
jelentkezők számára
2021. november 22.
nyílt nap és beiskolázási tájékoztató a nyelvi előkészítő évfolyamba jelentkezők számára
Kisgimnáziumba jelentkezők részére:
2022. január 12.
nyílt nap és beiskolázási tájékoztató

Induló képzések és kódszámaik
0001 ötévfolyamos gimnázium (nyelvi előkészítő+4 évfolyamos általános gimnázium):
induló osztályok száma: 1;
engedélyezett létszám: 28 fő
0002 Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP előkészítő+4 évfolyamos gimnáziumi
képzés):
induló osztályok: 1;
engedélyezett létszám: 28 fő
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0003 nyolc évfolyamos gimnázium
induló osztályok: 1
engedélyezett létszám: 28 fő

A képzési formák ismertetése
Öt évfolyamos gimnázium (nyelvi előkészítő+4 évfolyamos gimnázium, általános tanterv)
A nyelvi előkészítővel induló képzésünk célja, hogy a diákok gimnáziumi tanulmányaik
végén magas szintű és jól használható nyelvtudással rendelkezzenek. A magas óraszámban
oktatott angol/német nyelv és informatika esélyt ad arra, hogy minden tanuló sikeres legyen
a felsőoktatásban és a nemzetközi munkaerőpiacon. A hagyományos tárgyak közül, a
kerettantervi előírásoknak megfelelően, a matematika és a magyar került be az órarendbeezen belül az új ismeretek tanítása mellett a meglévő tudásanyag felelevenítésére, az esetleges
hiányosságok pótlására helyeződik a hangsúly.
A gimnázium további négy évében tanulóink érdeklődésük és továbbtanulási szándékuk
figyelembe vételével kapnak magas színvonalú általános képzést mind a humán tárgyakból,
mind a természettudományos vonalon. Nyelvtanulásukat az intézmény nemzetközi
kapcsolatai és iskolánk nyelvvizsga-helyként való működése is segíti. Évről-évre szervezünk
utakat Angliába, Németországba, Olaszországba és Hollandiába. Iskolánk Akkreditált Kiváló
Tehetségpontként és Minősített Tehetséggondozó Műhelyként külön foglalkozások,
rendezvények szervezésével és ösztöndíjak (Tehetségek Magyarországa) biztosításával segíti
a tehetséges tanulók felkészülését a különböző tanulmányi-és sportversenyekre illetve a
felsőfokú tanulmányokra. Intézményünk ECDL vizsgaközpontként is működik, így
lehetőséget biztosítunk diákjainknak az Európai Számítógép-kezelői jogosítvány
megszerzésére is.
Arany János Tehetséggondozó Program (Arany János Tehetséggondozó Programra épülő
helyi tanterv)
Iskolánk a tehetségeit eredményesen felkaroló munkájának köszönhetően 2001 őszétől
bekapcsolódott az EMMI Tehetséggondozó Programjába. Iskolánk a tehetségeit
eredményesen felkaroló munkájának köszönhetően 2001 őszétől bekapcsolódott az EMMI
Tehetséggondozó Programjába. A képzésben elsősorban azok a hátrányos helyzetű tanulók
vehetnek részt, akik a tanulás iránt motiváltak, tehetségesek, illetve akiket az általános
iskolájuk is javasol a programban való részvételre. Az érdeklődő diákoknak már 7. osztályban
megszervezzük a „Hetedikesek táborát”, amelynek keretében bepillantást nyerhetnek a
kollégiumi életbe és ismerkedhetnek az AJTP lényegi vonásaival. A felvételt nyert diákok egy
előkészítő év után további négy évig vesznek részt a képzésben és mindvégig kollégiumban
laknak. A beilleszkedést, a közösséggé kovácsolódást és a felmerülő konfliktusok hatékony
kezelését intézményünk főállású pszichológusa segíti.
Az előkészítő év célja az esetleges hátrányok kompenzálása, az addig megszerzett ismeretek
elmélyítése, azon személyiségjegyek kibontakoztatása és megerősítése, amelyek lehetővé
teszik, hogy diákjaink középiskolai tanulmányaikban sikeresek legyenek és helyt álljanak a
felsőoktatásban is. Ebben segítenek a tanulásmódszertani és önismereti foglalkozások,
amelyek fejlesztik a tanulók figyelmét, koncentráló képességét, kreativitását, az önálló
ismeretszerzés képességét.
A gimnázium munkáját színes programok szervezésével segíti a kollégium: a tanórákra való
felkészülés és ismeretszerző foglalkozások mellett kirándulásokkal, színház-, hangverseny-,
mozi- és múzeumlátogatással.
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Az előkészítő év tantárgyai: magyar, matematika, történelem, angol nyelv (emelt
óraszámban),
informatika,
testnevelés,
osztályfőnöki,
természetismeret,
személyiségfejlesztés-önismeret-kommunikáció kollégiumi keretek között illetve
tanulásmódszertan. A további évek tananyaga megegyezik az általános gimnázium anyagával.
Tanulmányaik során diákjaink felkészülhetnek az emelt szintű idegen nyelvi érettségi
vizsgára (B2 komplex típusú középfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudást
szerezhetnek) elsősorban angol nyelvből, ECDL (nemzetközi számítástechnikai)
bizonyítványt szerezhetnek informatikából és térítésmentesen juthatnak hozzá gépjárművezetői jogosítványhoz. . A képzésben résztvevő diákok tanulmányi eredményüktől függően
ösztöndíjban is részesülnek. A program sikerét az intézmény nagy tapasztalatokkal rendelkező
tanári gárdája biztosítja.
Nyolc évfolyamos gimnázium (általános tanterv)
A kisgimnáziumi osztályba az általános iskolák negyedikes tanulói közül várjuk a
jelentkezőket, elsősorban a pápaiakat és Pápa környékén élőket. A nyolcosztályos gimnázium
jól szolgálja a tehetséggondozást. Ennek érdekében az idegen nyelv, a matematika és a
természetismeret tantárgyak oktatására csoportbontásban kerül sor, hogy tanulóink
elmélyített, gyakorlatiasabb tudásanyagra tegyenek szert. Emellett egy belső pályázati
támogatásnak köszönhetően tanulásmódszertan, táblajáték és robotika foglalkozásokkal
várjuk a kisgimnazistákat, lehetőséget kínálva ezzel a helyes tanulási módszerek kialakítására
és a logikai képességek fejlesztésére. A nyolcévfolyamos képzéstípus képes arra, hogy a
kiemelkedő képesség korai megnyilvánulásától kezdve figyelemmel kísérje a tanulók útját
egészen a kibontakozásig, az ifjúkorig.

A felvétel rendje:
Az öt évfolyamos gimnáziumba jelentkezők az egységes központi írásbeli vizsga (matematika
és magyar nyelv) és az általános iskola felső tagozata (5., 6., 7., év végi és 8. félévi) tanulmányi
eredményének (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv,
természettudományos tantárgyak, informatika) alapján nyernek felvételt. Az írásbeli felvételi
vizsga eredménye 50 %-kal, a tanulmányi eredmények átlagából képzett pontszám szintén 50
%-kal számít a felvételi összpontszámba. Pontazonosság esetén először a központi felvételi
vizsga összpontszáma, további azonosság esetén a matematika felvételi dolgozat jobb
eredménye jelent elsőbbséget a rangsorban.
Az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkező tanulóknak az EMMI által kiírt
pályázatot kell benyújtaniuk az intézménybe. A pályázati egységcsomag az iskolában és az
minisztérium honlapján is elérhető. A felvétel elbírálásakor a tanulmányi eredményt, a szociális
hátrányt valamint az országosan egységes tehetségbeválogatáson szerzett minősítést és az
egységes központi írásbeli (matematika, magyar nyelv) eredményét vesszük figyelembe.
A nyolc évfolyamos gimnáziumba jelentkezők felvételéről a tanulmányi eredményközismereti tantárgyak: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, idegen nyelv,
környezetismeret -2. és 3. osztály év végi és a 4. osztály félévi osztályzatai illetve a tanulókkal
folytatott ismerkedő beszélgetés tapasztalatai alapján döntünk.
Az SNI és BTM-es tanulókra vonatkozó szabályok:
Képzéseinkre fogadjuk a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, és magatartási
nehézséggel küzdő tanulók jelentkezését is. Az SNI és BTMN tanulókra vonatkozó értékelési
szabályok meghatározásánál az illetékes szakértői bizottság vagy a nevelési tanácsadó által
kiadott, érvényes szakértői vélemény a meghatározó. Ennek alapján a középfokú eljárásban a
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tanuló, igazgatói határozat alapján, kedvezményekre jogosult: időhosszabbítás, segédeszköz
használata, egyes vizsgarészek alóli mentesség. A központi írásbeli vizsgára vonatkozó
speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelni és az intézményhez
eljuttatni a jelentkezési lappal együtt.
Az intézményünkbe felvételt nyert SNI és BTMN tanulók kedvezményeit, érvényes
szakvélemény alapján, tanulmányaik során és az érettségi vizsgán is figyelembe vesszük,
részükre fejlesztő foglalkozásokat biztosítunk.
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Pápai Petőfi Sándor Gimnázium
8500 Pápa, Várkert út 6.
Intézményvezető: Bognár Anita
Telefon: 89/324-953
E-mail: petofi@papaitk.hu
Honlap: www.petofi-papa.edu.hu
Facebook: http://m.facebook.com/petofigimi/
Pályaválasztási felelős: Nagy Dóra intézményvezető-helyettes
Tel: 06 30/657 4086 E-mail: matekenekinfo@gmail.com
OM azonosító szám: 037172
Iskolánkban induló képzési formák: Gimnázium

Iskolánk rövid bemutatása:
Iskolánk a pápai Ranolder Intézetből fejlődött ki, ahol a 20. század első felében elemi népiskola,
leánylíceum és tanítóképző is működött. 1994 óta működik jelenlegi, Várkert úti épületében.
Gimnáziumunk Pápa egyik legszebb, legkorszerűbb iskolája, mely kellemes környezetben, a
Várkertben, zöldövezetben található, közel a buszpályaudvarhoz, a Városi Sportcsarnokhoz, a
Termálfürdőhöz és a sportpályákhoz. Diákjaink tiszta, világos, jól felszerelt, modern és tágas
épületben tanulhatnak.
Elhivatott pedagógusaink elsődleges célja a diákok felsőfokú tanulmányokra való felkészítése,
a szilárd alapműveltség kialakítása. A gimnáziumunkban érettségiző fiatalok a biztos
szaktárgyi, nyelvi és informatikai tudás birtokában jó eséllyel pályáznak a felsőoktatási
intézményekbe és ott megállják a helyüket. Pozitív, támogató, barátságos légkör, kölcsönös
tiszteleten alapuló jó tanár-diák kapcsolat jellemzi iskolánkat. Őrizzük a petőfis
hagyományokat, a tanév során számtalan program színesíti a diákéletet, melyek nagymértékben
hozzájárulnak a Pápai Petőfi Sándor Gimnáziumra jellemző családias hangulathoz.
A 2022/2023-as tanévtől jelentős változás áll be képzési szerkezetünkben: az emelt szintű
német nyelvi képzés helyett német nemzetiségi nyelvoktató képzést kínálunk nyelvi előkészítő
évfolyammal és nyelvi előkészítő évfolyam előzi meg a természettudományi tagozaton folyó
képzést is. Magyar-angol két tanítási nyelvű tagozatunk változatlan formában működik tovább.
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Ezáltal:
Tagozataink a 2022/2023-as tanévtől:
- magyar–angol két tanítási nyelvű tagozat nyelvi előkészítő évfolyammal (egész osztály)
- német nemzetiségi nyelvoktató tagozat nyelvi előkészítő évfolyammal (fél osztály)
- emelt szintű természettudományi tagozat nyelvi előkészítő évfolyammal (fél osztály)

A képzési formák ismertetése:
Öt évfolyamos magyar–angol két tanítási nyelvű osztály (nyelvi előkészítő évfolyammal);
tagozatkód: 5100
engedélyezett létszám: 28 fő
Ezen a tagozatunkon a nyelvi előkészítő év után a diákok egyes közismereti tárgyakat
(matematikát, egyetemes történelmet, földrajzot, célnyelvi civilizációt) angol nyelven tanulnak.
Az idegen nyelven folyó tantárgyak oktatása csoportbontásban történik.
Tanulmányaik végén kétnyelvű érettségit tesznek, amely komplex felsőfokú nyelvvizsgának
(C1) felel meg abban az esetben, ha angol nyelvből az emelt szintű érettségi vizsga eredménye
jeles (min.60%). A nyelvi előkészítő évfolyamon heti 18 órában, a további évfolyamokon emelt
szinten (heti 5-5-6-5 óra) tanítjuk az angol nyelvet. A nyelvi előkészítő évfolyam megalapozza
a 9-12. évfolyamon folyó emelt szintű nyelvoktatást, lehetővé teszi, hogy a diákok közismereti
tárgyakat idegen nyelven tanuljanak. A tanulók munkáját angol anyanyelvi lektor és jelentős
angol nyelvű könyvtári anyag is segíti. A tagozatra azok jelentkezését várjuk, akik vállalják az
előkészítő évfolyam s a későbbi emelt szintű nyelvi képzés magas idegen nyelvi óraszámát,
közismereti tárgyak angolul tanulását. Az előkészítő év nyelvi csoportjai kezdő és haladó
szintről indulnak, a csoportok közötti átmenet lehetőségével élhetnek a tanulók, amennyiben
szaktanáraik azt megalapozottnak találják. Ezen a tagozaton informatika órán már az előkészítő
éven elkezdődik a felkészítés az ECDL-vizsgára. Nyelvtanulásukat a tagozaton folyó intenzív
angol nyelvű programok, országos rendezvények, különféle angolnyelvi versenyek,
nyelvvizsgaközpontokkal való együttműködések és próbanyelvvizsgák segítik.

Öt évfolyamos német nemzetiségi nyelvoktató tagozat (nyelvi előkészítő évfolyammal),
tagozatkód: 5200
engedélyezett létszám: 14 fő
Városunkban és a környező településeken az egyik legnagyobb lélekszámú a német nemzetiség,
az általános iskolák jelentős részében folyik német nemzetiségi nyelvoktató képzés. Ez
indokolta azt, hogy intézményünkben is elinduljon a német nyelvoktató nemzetiségi oktatás.
A 2022/2023-as tanévtől a korábbi német tagozat német nemzetiségi nyelvoktató képzésként
működik tovább, évfolyamonként fél osztállyal. Az ötosztályos német nemzetiségi nyelvoktató
képzés célja, hogy az intenzív nyelvtanulás mellett a tanulók megismerjék a magyarországi
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németség történelmét, anyagi és szellemi kultúráját, hagyományait, és képesek legyenek azok
továbbadására is.
A tagozat nyelvi előkészítő évfolyammal induló gimnáziumi képzés (1+4 év). A nyelvi
előkészítő évben a diákok magas óraszámban tanulják az idegen nyelveket és az informatikát.
A képzésben részt vevő tanulók által tanult második idegen nyelv az angol. Az előkészítő évben
heti 12 német, 6 angol és 3 informatika mellett a közismereti tárgyak közül matematikát,
valamint magyar nyelv és irodalmat oktatunk.
Az előkészítő éven a német nyelv intenzív tanulásának köszönhetően a tanulók biztos alapokra
tehetnek szert, melyek megszerzésével lehetővé válik a német nyelv emelt szintű elsajátítása,
illetve a német népismeret tantárgy célnyelven történő tanulása a 9. évfolyamtól.
Az itt tanulók a 9. évfolyamtól a német nyelvet minden évfolyamon heti 5 órás óraszámban
tanulják, amelyhez 1 óra nemzetiségi népismeret is csatlakozik, mely tanulása által tanulóink
megismerik a magyarországi német nemzetiség szokásait, kultúráját, történelmét, irodalmát,
hagyományait.
A képzés során a tanulók olyan nyelvtudásra tehetnek szert, amely lehetőséget biztosít
számukra emelt szintű érettségi vizsga letételére, illetve a nyelvvizsga-bizonyítvány
megszerzésére. Szorgalmazzuk és támogatjuk a nemzetközi (ÖSD/DSD, Goethe) nyelvvizsgák
megszerzését is. Célunk, hogy a képzés ideje alatt tanulóink legalább egy alkalommal
kijussanak német nyelvterületre.
Ezt a képzési formát elsősorban azoknak a diákoknak ajánljuk, akik nemzetiségi általános
iskolába jártak, fokozottan érdeklődnek a német nyelv iránt, és magas szinten kívánnak
ezzel a nyelvvel és a nyelvet beszélő népek kultúrájával foglalkozni, akik kötődnek ahhoz a
német nemzetiségi kulturális környezethez.
Ugyanakkor azok a diákok is bátran jelentkezhetnek erre a tagozatra, akik nem nemzetiségi
tagozatú általános iskolában végzik tanulmányaikat, nem nemzetiségi származásúak, de német
nyelvet tanulnak. A képzés célja, hogy az intenzív nyelvtanulás mellett a tanulók megismerjék
a magyarországi németség történelmét, anyagi és szellemi kultúráját, hagyományait, és képesek
legyenek azok továbbadására is.

Öt évfolyamos emelt szintű természettudományi tagozat (nyelvi előkészítő évfolyammal),
tagozatkód: 5300
engedélyezett létszám: 14 fő
Minden mai magyar fiatal számára fontos elérendő cél a használható nyelvtudás megszerzése,
fejlesztése és fenntartása. Cél, hogy a tanulók olyan használható tudáshoz jussanak, amelynek
birtokában tanulmányaik végén sikerrel tehetnek emelt szintű nyelvi érettségi vizsgát,
nyelvvizsgát. Az idegennyelv-tudás különös jelentőséggel bír a természettudományos
szakterületen. A nyelvi előkészítő osztályban folyó magas óraszámú nyelvoktatás lehetővé teszi
a tanulók számára az első nyelvvizsga megszerzését akár már az alsóbb évfolyamokon.
A tagozaton a tanulók első idegen nyelve az angol, második idegen nyelve a német. Az
előkészítő évfolyamon az angol nyelvet 12, a németet 6 órában oktatjuk, a 9. évfolyamtól
az első nyelv heti 4, a második heti 3 órában folytatódik.
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A helyi tantervünkben kialakított tantárgyi óraszámok lehetővé teszik, hogy a 9. évfolyamtól a
műszaki, mérnöki, tanári pálya iránt érdeklődők emelt szintű jártasságot szerezzenek a biológia,
fizika és kémia tárgyak területén. A tagozaton a biológiát, a fizikát és a kémiát a gimnáziumi
tanulmányok alatt a kerettantervben meghatározottnál magasabb óraszámban,
csoportbontásban oktatjuk. Mindez lehetőséget ad a kerettantervi előírásoknál jóval mélyebb
tudás megszerzésére, kísérletezésre, tehetséggondozásra a felsorolt tárgyakból. Elsősorban
azoknak ajánljuk a tagozatot, akik a felsőoktatásban természettudományos területen
szeretnének továbbtanulni (és így biztos álláslehetőséghez jutni), például orvosi, mérnöki,
tanári karokon.

A felvételi eljárás rendje:
A magyar –angol két tanítási nyelvű tagozat mellett az újonnan induló képzéseinken is van
felvételi vizsga, vagyis a jelentkezőknek központi írásbeli felvételi vizsgát kell tenniük.
Ennek időpontja 2022. január 22. 1000.
A vizsga eredménye 50 %-kal, a hozott jegyek szintén 50 %-kal számítanak a felvételi
összpontszámba.

Pontszámítás az egyes tagozatokon („hozott pontok”)
- magyar-angol két tanítási nyelvű
A 2022/2023-as felvételi eljárás során a magyar-angol tagozat pontszámítása a korábbi éveknek
megfelelően az alábbiak szerint alakul:
Az alábbi tantárgyak érdemjegyeinek összege 5/6-al szorozva (max. 100 pont)
5. osztály év vége

6. osztály év vége

7. osztály év vége

8. osztály félév

idegen nyelv

idegen nyelv

idegen nyelv

idegen nyelv
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magyar irodalom és
magyar nyelv átlaga

-

magyar irodalom és
magyar nyelv átlaga

magyar irodalom és
magyar nyelv átlaga

magyar irodalom és
magyar nyelv átlaga

matematika

matematika

matematika

matematika

történelem

történelem

történelem

történelem

-

-

biológia

biológia

-

-

fizika

fizika

-

-

földrajz

földrajz

-

-

kémia

kémia

német nemzetiségi nyelvoktató és emelt szintű természettudományi: csak a 7.
osztály év végi és 8. osztály félévi eredmények (10 tantárgy, max.100 pont)

7. osztály év vége
magyar nyelv
magyar irodalom
idegen nyelv
matematika
történelem
fizika
biológia
kémia
földrajz
informatika

8. osztály félév
magyar nyelv
magyar irodalom
idegen nyelv
matematika
történelem
fizika
biológia
kémia
földrajz
informatika

Eredmények közlése:
A felvételi eljárás befejezését követően az elért pontszámok alapján az iskola igazgatója
tagozatonként elkészíti az ideiglenes felvételi jegyzéket, és azt az iskola honlapján
közzétesszük. A közzétett jegyzéken a tanuló oktatási azonosító számát vagy az általa megadott
jeligét és a felvételi rangsorban elfoglalt helyét tüntetjük fel.
Tájékozódni tehát csak a tanuló oktatási azonosító számának/jelszavának ismeretében lehet!

A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő jelentkezőre vonatkozó speciális elbírálási szabályok:
A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
diákok esélyegyenlőségét a jogszabályok előírásainak megfelelően biztosítjuk. A központi
írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelni
– a központi írásbeli vizsga előtt – a vizsgaszervező iskolában. Kérjük, hogy az érintett tanulók
az írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési laphoz csatolják a szülők speciális
eljárásra vonatkozó kérelmét és a kérelmet indokoló szakértői véleményt. A vizsgaszervező
iskola igazgatója a szakértői vélemény alapján hoz döntést arról, hogy milyen kedvezményeket
biztosít az SNI tanulónak az írásbeli vizsga során pl. (munkaidő-hosszabbítás, megszokott
segédeszközök használata, a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés). Az
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igazgató döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a
tanulóhoz és a szülőjéhez.

Amiért jó petőfisnek lenni…
 az oktatási tevékenység mellett gimnáziumunkban kiterjedt kulturális, diák- és
sportélet folyik
 pozitív, támogató, barátságos légkör
 kölcsönös tiszteleten alapuló jó tanár-diák kapcsolat
 mindenki megtalálhatja azt az elfoglaltságot, legyen az művészet, sport vagy
természettudományok, amely a tanulás mellett kerek egésszé teszi az életét
 tanórán kívüli programok, diákrendezvények, versenyek, versenyek szervezése
 mindhárom tagozatunkon kiemelt fontosságú a közép-és emelt szintű érettségire
felkészítés
 fakultációs órák a 11-12. évfolyamon
 partneriskola Schwetzingenben
 külföldi utazások, nyelvtanfolyamok
 nyelvvizsgafelkészítés, próbanyelvvizsgák
 Határtalanul! program
 ösztöndíj
 év végi jutalom a tanulmányi-és versenyeredményekért
 OKTV eredmények
 kiemelkedő sporteredmények
 tantárgyi versenyek (angol, történelem, magyar nyelv és irodalom, mozgókép-és
média, természettudományok)
 énekkar

Tanórán kívüli tevékenységek, programok:






















gólyanap (ismerkedési nap) a 9. évfolyamosok számára
kirándulás
rendhagyó tanórák
iskolai megemlékezések
jeles napok, évfordulók
szecskaavató
karácsonyi műsor
szalagavató
pályaorientációs nap
jótékonysági bál
kiállítások
előadások
HBSFest
idegen nyelvű előadások
színházlátogatások
kulturális bemutatók
egészségnap
sportprogramok
ifjúsági nap (diáknap)
ballagás
Határtalanul! utazások és témanap
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testvériskolai kapcsolat
Filmklub
biciklitúrák
színjátszókör
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A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendje és a felvételi
eljárás szabályai
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm.
rendelet
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény
A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm rendelet
A 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI.8.) EMMI rendelet
Forrás:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/jogszabalyok
20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet a 2021/2022. tanév rendjéről 2. melléklet a 20/2021. (VI.
8.) EMMI rendelethez
A középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás, valamint az Arany János
Programokkal kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezése a 2021/2022. tanévben
1.
2.

Határidők
2021. szeptember 10.

3.

2021. szeptember 30.

4.

2021. október 20.

5.

2021. október 20.

6.

2021. október 31.

7.

2021. október 31.

8.

2021. november 16

Feladatok
Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János
Tehetséggondozó Programba és az Arany János Kollégiumi
Programba történő jelentkezésről.
A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra
hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási
formáját.
A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi
információs rendszerében - a Hivatal által közzétett
közleményben foglaltak szerint - meghatározzák tanulmányi
területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó
felvételi tájékoztatójukat.
A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell
hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.
Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat
a felvételi eljárás rendjéről.
Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók
szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos
kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük, valamint arról,
hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők vagy a szülő
és a gyermek között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság
hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános
iskolának a gyámhatósági döntés szerint kell továbbítania.
A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi
írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a
nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi
vizsgát szervező intézmények jegyzékét.
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9.

2021. december 3.

10.

2021. december 10.

11.

2021. december 10.

12.

2022. január 20.

13.

2022. január 21.

14.
15.

2022. január 22
2022. január 22.,
10.00

16.

2022. január 27.,
14.00

17.

2022. január 28.

18.

2022. február 7.

19.

2022. február 10.

20.

2022. február 18.

21.
22.

2022. február 22. március 11.
2022. március 16.

23.

2022. március 21-22.

24.

2022. március 23.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára
közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező - az
Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat
benyújtása esetén a pályázatban megjelölt - intézménybe.
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig
az időpontig jelentik a Hivatalnak - a Hivatal által meghatározott
módon - a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra
jelentkezők alapján a feladatlapigényüket.
Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok
benyújtása.
Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok
benyújtása.
Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó
intézmények megszervezik a találkozást a programba
jelentkezőkkel.
Az általános felvételi eljárás kezdete.
Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos
gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik
évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba
jelentkezők számára az érintett intézményekben
Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos
gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az
Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára
azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt
venni.
Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó
intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkező,
a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a
Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli
eredményéről a tanulókat.
Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János
Kollégiumi Programban részt vevő intézmények a programra
benyújtott pályázatok eredményéről - egymás egyidejű előzetes
értesítésével és az oktatásért felelős miniszter bevonásával értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és
általános iskolákat.
Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a
középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak. (A 6 és 8
évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló
közvetlenül is továbbíthatja a jelentkezési lapot a gimnáziumnak,
a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)
A szóbeli vizsgák az általános felvételi eljárás keretében.
A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a
jelentkezők felvételi jegyzékét.
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános
iskolában.
Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti,
korábban beküldött tanulói adatlap egyik példányát. A módosító
tanulói adatlapot ekkor kell továbbítani a Hivatalnak.
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25.

2022. március 28.

26.

2022. április 7.

27.

2022. április 12.

28.

2022. április 22.

29.

2022. április 29.

30.

2022. május 9-20.

31.
32.

2022. május 9. augusztus 31.
2022. május 20.

33.

2022. június 1.

34.

2022. június 22-24.

A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak
a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.
A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a
jelentkezettek listáját.
A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort - a
Hivatal által meghatározott módon - megküldi a Hivatalnak.
A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és
tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú
iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy
az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános
iskoláknak.
Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi
eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót
vettek fel.
A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.
A 2022. május 20-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást
meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.
A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás
befejezése a fenntartónál.
Beiratkozás a középfokú iskolákba.

Forrás:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/beiskolazas_feladatok_idopon
tok

20

Intézményi összesítő
OM
azonosító

Intézmény neve

Irsz.

Helység

Telefonszámok

Utca / házszám

E-mail

1

037181

Ajkai Bródy Imre
Gimnázium

8400

Ajka

88/508-240

Bródy u. 4.

brody@papaitk.hu

2

037185

Türr István Gimnázium és
Kollégium

8500

Pápa

89/324-394

Fő u. 10.

turr@papaitk.hu

3

037172

Pápai Petőfi Sándor
Gimnázium

8500

Pápa

89/324-953

Várkert út 6.

petofi@papaitk.hu
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Egyházi Andrea
tankerületi igazgató

8500 Pápa, Mézeskalács u. 2.
Telefon: +36 89 795-206
E-mail: papa@kk.gov.hu
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