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október 25. 8:00
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Intézményünk katolikus középiskola. A szakmai tudással együtt katolikus értékrendet képviselünk családias,
szeretetteljes légkör megteremtésével.
Előzetes bejelentkezés alapján szívesen látunk és várunk minden érdeklődőt, általános iskolai osztályt vagy kisebb
csoportot, egyénileg tanulókat, szülőket.

GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG
Intézményegységünkben gimnáziumi képzés folyik. Célunk, hogy tanítványaink hasznosítható, eszközszintű tudás
birtokába juthassanak.
KÓD

0001

KÉPZÉSI
IDŐ

8 év

0002

1+4 év

0003

1+4 év

0004

4 év

TANTERV
TÍPUSA

Nyolcosztályos
gimnázium

Gimnázium angol
nyelvi előkészítő
évfolyammal
Gimnázium német
nyelvi előkészítő
évfolyammal

Gimnázium
emelt idegen nyelvi
tagozattal

OKTATOTT
IDEGEN NYELV

EGYÉB INFORMÁCIÓ
)

Latin oktatás.
Matematikából és
természettudományos
Angol vagy német
tárgyakból minden
évfolyamon emelt
óraszám. Választható 2.
nyelv: angol, német, orosz
Angol
9. évfolyamon heti 15 óra
Választható:
idegen nyelv és 3 óra
német, orosz
második idegen nyelv.
10-13. évfolyamon emelt
Német
Választható: angol, óraszámú idegen nyelv
vagy emelt matematikaorosz
idegen nyelvi oktatás.
9. évfolyamtól heti 5
angol vagy német, órában haladó idegen
második idegen
nyelv emelt szintű
nyelv:
oktatása, emellett heti
angol, német
négy órában második
vagy orosz
idegen nyelv, heti négy
órában matematika.

Gimnáziumi képzésünkben a nyolcosztályos gimnázium alapos felkészítő munkáját és megbízhatóságát bizonyítja, hogy az itt
végzettek 85-90 %-a felsőoktatási intézményben folytatja tanulmányait. Nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmód és
sport szeretetére. Iskolánk csatlakozott a Bozsik-programhoz, melynek keretében versenyeztetjük a tanulóinkat. Évek óta
sikeres a háztartástan tantárgy oktatása, mely a diákokat a háztartás vezetésére készíti fel. Az eredményes felvételi érdekében
11. évfolyamtól az emelt szintű érettségire való felkészítést biztosítjuk minden felvételi tantárgyból a diákok választása és
igénye szerint. Nagyon sikeres és kedvelt a 0. évfolyamos nyelvi előkészítő képzés, amely elvégzése után sokan szerzik meg a
nyelvvizsga-bizonyítványt és emelt szintű érettségi vizsgát tesznek idegen nyelvből. Sokoldalú nemzetközi diákcserekapcsolatainkkal is a nyelvoktatást segítjük!
Angol, német, latin nyelvet tanítunk, de készek vagyunk az orosz nyelv tanítására is. Kérjük megjelölni a felvételi lapon, eddig
milyen nyelvet tanult a tanuló. A nyolcosztályos és 4-5 évfolyamos gimnáziumi osztályokba központi írásbeli felvételi
dolgozat megírásával lehet bejutni. Jelentkezés a központi felvételire 2018. december 7-ig, az 5. és 9. évfolyamra 2019.
február 18-ig.
Jól felszerelt, teljesen felújított, a XXI. század minden igényét kielégítő szaktantermekben folyik a tanítás. Iskolai könyvtár,
tornacsarnok, tornaterem, a sportudvar és a kondicionáló terem, internettel ellátott számítástechnikai szaktantermek
várják a tanulókat. Kollégiumi elhelyezést modern, új kollégiumunkban, 3-4 ágyas szobákban tudunk biztosítani.

Nyelvvizsga letételének lehetősége
az intézmény keretein belül!

INFORMÁCIÓK A GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG
KÖZPONTI FELVÉTELI VIZSGÁJÁRÓL
A felvételi vizsga rendje megegyezik a nyolcadik évfolyamosok számára szervezendő általános felvételi eljárás rendjével,
melynek részleteit a 28/2015. (VIII. 31.). EMMI rendelet tartalmazza.
A felvételi eljárás
Nyolcosztályos gimnáziumi felvételi
Jelentkezési
kódok

Felvételi vizsga
Írásbeli felvételi
vizsgára
jelentkezés

Az írásbeli
felvételi vizsga
Az írásbeli
vizsga
eredményeinek
megtekintése
Felvételi
jelentkezés

A felvételiző
teljesítményének
értékelése

Szóbeli
meghallgatások
A tanulók
értesítése

Egyéb információk

0001 Nyolcosztályos gimnázium
természettudományos tagozattal (8 év)

Négy-, ötosztályos gimnáziumi felvételi

0002 Gimnázium angol nyelvi előkészítő
évfolyammal (1+4 év)
0003 Gimnázium német nyelvi előkészítő
évfolyammal (1+4 év)
0004 Gimnázium emelt idegen nyelvi tagozattal
(4 év)
Ezekre a tagozatokra jelentkező tanulóknak központi felvételit kell írni matematikából és magyar nyelvből.
2018. december 7-ig
A vizsga megírható nálunk vagy bármelyik intézményben, ahová a tanuló jelentkezik, és amely tart írásbeli
vizsgát.
Amennyiben nálunk kívánja azt megírni, jelentkezését 2018. december 7-ig el kell hozzánk juttatnia az
Oktatási Hivatal által kiadott lapon. Ha a jelentkező máshol írja meg az írásbeli vizsgát, intézményünk köteles
annak eredményét elfogadni.
A sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló
részére (amennyiben erről igazolást hoz) az írásbeli felvételi vizsgán hosszabb felkészülési időt biztosítunk, és
lehetővé tesszük számára az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz (pl. számológép)
alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval történő felváltását.
Időpontja 2019. január 19. (szombat) 1000.
00
2019. január 24-én (csütörtök) 14 -kor pótló írásbeli felvételit tehet az a tanuló, aki az előző írásbelin alapos
ok miatt nem tudott részt venni.
Az írásbeli vizsga kiértékelt feladatlapjai megtekinthetők a gimnáziumi egységvezetőnél 2019. január 25-án
(péntek) 800 és 1600 között, és a hivatalos javítókulcstól eltérő értékelés esetén az értékelésre 2019. január 30án 1600-ig észrevételt lehet tenni. A jelentkező kérelmére és költségére az iskola másolatot készít a kijavított
dolgozatokról.
Az írásbeli vizsga eredményéről írásban tájékoztatjuk a vizsgázókat 2019. február 7-ig.
A tanulói jelentkezési lap iskolánkhoz való eljuttatásának határideje 2019. február 18. Amennyiben a
jelentkező nem nálunk írja az írásbeli felvételi vizsgát, kérjük, csatolja az eredményt tartalmazó értékelő lap
hiteles másolatát a jelentkezési laphoz.
A jelentkezési lapot a tanuló és a törvényes szülő írja
A jelentkezési lapot a tanuló, a törvényes szülő, és az
alá, nem kötelező aláírni az iskolának.
iskola is aláírja.
A felvehető tanulók rangsora osztályonként, az alábbi módon megszerezhető pontokból tevődik össze:
A tanulmányi eredmény a 3. év végi és 4. félévi,
A tanulmányi eredmény a 7. év végi és 8. félévi
magyar nyelvtan, irodalom, matematika,
magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika,
környezetismeret és idegen nyelvi osztályzatok
történelem és idegen nyelvi osztályzatok összege,
összege,
maximum 50 pont
maximum 50 pont
A központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú
A központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú
feladatlapokkal megszervezett magyar nyelvi és
feladatlapokkal megszervezett magyar nyelvi és
matematikai írásbeli vizsga eredménye,
matematikai írásbeli vizsga eredmények,
feladatlaponként maximum 50-50 pont,
feladatlaponként maximum 50-50 pont, összesen
összesen maximum 100 pont.
maximum 100 pont.
- Az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnyben részesítjük a halmozottan
hátrányos helyzetű tanulót, aki erről igazolást hoz,
- ezt követően a helybeli felvételizőt,
- majd azt a tanulót, akinek testvére az iskola tanulója.
- Az iskolába jelentkező tanulókkal és szüleikkel az iskola lelkésze és vezetősége elbeszélgetést tervez.
- Ennek időpontjáról a tanulókat külön értesítjük.
A felvételi eredményét és a felvételi rangsort tartalmazó ideiglenes felvételi jegyzéket 2019. március 18-án
(hétfő) kifüggesztjük iskolánkban, és közzétesszük az iskola honlapján.
Az Oktatási Hivataltól kapott végleges felvételi jegyzék ismeretében a felvételi eljárás végeredményéről
2019. április 30-ig értesítjük a vizsgázót, aki a döntés ellen fellebbezhet. A jogorvoslati eljárás 2019. június 1ig lezárul.

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉG
SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS:

KÓD

KÉPZÉSI
IDŐ

TANTERV
TÍPUSA

SZAKMACSOPORT

OKTATOTT
IDEGEN
NYELV

0013 4 év

Szakgimnáziumi
kerettanterv

Kereskedelem

0014 4 év

Szakgimnáziumi
kerettanterv

Vendéglátóipar Angol, német

0015 4 év

Szakgimnáziumi
kerettanterv

Mezőgazdaság Angol, német

0016 4 év

Szakgimnáziumi
kerettanterv

Faipar

Angol, német

0017 4 év

Szakgimnáziumi
kerettanterv

Kertészet és
parképítés

Angol, német

Angol, német

EGYÉB INFORMÁCIÓ
Érettségivel megszerezhető
szakképesítés: Eladó.
Technikus szakképesítés 1 év:
Kereskedő.
Érettségivel megszerezhető
szakképesítés: Pincér.
Technikus szakképesítés 1 év:
Vendéglátás-szervező.
Érettségivel megszerezhető
szakképesítés: Állattartó
szakmunkás.
Technikus szakképesítés 1 év:
Mezőgazdasági technikus.
Érettségivel megszerezhető
szakképesítés: Építő-és
anyagmozgató gép kezelője
Bútoripari gyártás-előkészítő,
szervező
Technikus szakképesítés 1 év:
Faipari technikus
Érettségivel megszerezhető
szakképesítés: Faiskolai kertész
Technikus szakképesítés:
Parképítő és fenntartó technikus

A 12. évfolyam után érettségi vizsga, továbbhaladási lehetőségek: egyetem, főiskola, technikusképzés.
Érettségire épülő képzés (nappali, esti): Kereskedő, Mezőgazdasági technikus
Szakgimnáziumi, szakközépiskolai képzés:
A 8. évfolyam elvégzése után iskolánk az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakképzéseket
biztosítja. Az OKJ szerinti szakképzésbe be tudnak kapcsolódni más középfokú intézményből
pályamódosítást végző, másodszakmát megszerezni kívánók és érettségivel rendelkező tanulók is.
Szakgimnáziumi, szakközépiskolai évfolyamokon a tanulók angol és német nyelvet választhatnak. A
nyelvoktatás korszerűen felszerelt nyelvi laboratóriumokban történik. A vállalkozási készségek
fejlesztésére számítógépekkel felszerelt taniroda biztosított.
Az iskola jól felszerelt, korszerű faipari, fémipari alapképző tanműhelyekkel, valamint
kereskedelmi és vendéglátóipari tanbázissal rendelkezik. A vendéglátó tanbázisban tanétterem,
tankonyha és tancukrász üzem is megtalálható, ahol a szakmák oktatása különösen magas színvonalon
történik iskolánkban. Jó lehetőségeink vannak a mezőgazdasági gyakorlati oktatás biztosítása terén a
tangazdaságban, valamint a 123 ha-os szántóterületen.
Az iskolában színvonalas oktató- és értékes nevelőmunka folyik. A feltételek megteremtésében a
nevelőtestület lelkiismeretes munkát végez. Az iskola nemzetközi kapcsolatokkal is rendelkezik.
Az iskolánkba felvett tanulók részére kollégiumi ellátást biztosítunk. A kollégiumban tornaterem,
sportpályák, edzőterem, könyvtár, szélessávú internetes vonal is rendelkezésre áll, így a diákok kellemesen
és hasznosan tölthetik szabadidejüket. A kollégium ingyenesen áll a tanulók rendelkezésére.
Étkezési térítési díj összege: 680 Ft/nap. Kedvezményes, 50 %-os 340 Ft/nap azoknak, akik rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban részesülnek, 3 vagy több gyermekesek vagy tartós beteg.
Ingyenes az étkezése a nevelésbe vett gyermekeknek.

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉG
.SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS általános iskolai végzettséggel rendelkezők részére
Szakmák
megnevezése

KÓD

KÉPZ. IDŐ

0021

3 év

Ipari gépész

0022

3 év

Asztalos

0023

3 év

Eladó

0024

3 év

Cukrász

0025

3 év

Szakács

3 év

Mezőgazdasági
gépész

0026
0027
0028

3 év
3 év

Megjegyzés
Az iskola a 9. évfolyamon a szakmai gyakorlatot
iskolai tanműhelyben biztosítja.
Az iskola valamennyi vendéglátó-ipari és
kereskedelmi szakma összevont gyakorlati
oktatását a 9. évfolyamon saját tanegységeiben
biztosítja, viszont a 10, 11. évfolyamon külső
gyakorlati helyről gondoskodni kell, amelyben az
iskola is segít a kamarákkal együttműködve.
Az iskola a gyakorlati oktatást a mezőgazdasági
tangazdaságában biztosítja.

Kőműves

Az iskola a gyakorlati
tanműhelyben biztosítja.

oktatást

Kertész

Az iskola a gyakorlati oktatást a mezőgazdasági
tangazdaságában biztosítja.

iskolai

A 3 éves szakma megszerzését követően a tanulóknak lehetősége van nappali tagozaton az érettségi
vizsgára felkészítő képzésben részt venni, érettségi vizsgát tenni.
A tanulóknak lehetőségük van a 3 éves képzést követő sikeres szakmai vizsga letétele után újabb
szakképesítés térítésmentes megszerzésére a szakmacsoportjukhoz tartozó ráépülő szakmákban.
A képzési idő 1 év, így a tanulók 4 év alatt két szakképesítést is szerezhetnek.
Ráépülő szakképesítések:
 Vendéglátó-üzletvezető
 Mezőgazdasági gépjavító
 Műbútorasztalos
A hiányszakmákban Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra lesz lehetőség.
Tervezett tanfolyami felnőttképzések:







Aranykalászos gazda (gépkezelői igazolvánnyal, aszaló tanúsítvánnyal)
Gyógy- és fűszernövény termesztő (kertész előképzettséggel)
Méhész
Mezőgazdasági vontatóvezető
Motorfűrész-kezelő
Targoncavezető

