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Felvételi tájékoztató a 2021/2022. tanévre 9. évfolyamra 

(négy évfolyamos gimnázium) 
 

A középiskolába jelentkezés határideje: 2021. február 19. 

 

Jelentkezés a 9. évfolyamra (4 évfolyamos gimnázium) 

 

Iskolánk OM azonosítója: 036276  

Tanulmányi terület kódja: 0001.  

Feladatellátási hely kódja: 006. 

Egy osztályt indítunk, így a felvehető létszám: 34 fő.  

 

A FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEI  

Hozott általános iskolai eredmények (7. év végi, 8. félévi eredmény) 

 Beszámított tárgyak: magyar nyelv és irodalom (ha két tantárgyként tanulják, akkor a két 

jegy számtani átlaga), idegen nyelv, történelem, matematika, fizika, kémia, biológia, 

informatika.  

- Központi magyar nyelv és matematika írásbeli felvételi; 

- Szóbeli tájékozódó beszélgetés;  

- A tanuló és szülei elfogadják az iskola keresztény lelkiségét és nevelési céljait. 

 

TANULMÁNYI TERÜLET LEÍRÁSA 

A négy évfolyamos gimnáziumi képzés a gimnáziumi kerettantervre épül. Ezen felül diákjaink 

mint katolikus egyházi intézmény tanulói heti 2 órás hit- és erkölcstanoktatásban részesülnek 

mindegyik évfolyamon. 

Első nyelvként angol vagy német – második nyelvként angol, német vagy orosz nyelv 

választható. Két nyelvet nem lehet kezdő szinten választani.  

 A szabadon felhasználható órakeret a 9-10. évfolyamon heti 2 óra. Ezt a matematika, valamint 

az idegen nyelvek oktatására használjuk fel, ezzel is támogatva a középfokú nyelvvizsga 

megszerzését. Így az első idegen nyelvet és a matematikát is heti 4 órában tanítjuk a kötelező 3 

óra helyett.  

Minden érettségi tantárgyhoz 9. évfolyamtól heti 2 óra tehetséggondozást is biztosítunk az 

emelt szintű érettségi vizsga követelményeinek teljesítéséhez. 
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KÖZPONTI ÍRÁSBELI FELVÉTELI  

 

Iskolánk központi írásbeli vizsgát szervez mindkét tantárgyból, azaz magyar nyelvből és 

matematikából. 

Az írásbeli vizsgára jelentkezés határideje: 2020. december 4. (Ez a jelentkezés csupán az 

írásbeli vizsgára vonatkozik, nem jelenti a középiskolába való jelentkezést!)  

Az Oktatási Hivatal által kiadott jelentkezési lapot abba az intézménybe kell benyújtani, ahol a 

vizsgát meg kívánják írni.  

A központi írásbeli vizsga ideje: 2021. január 23. 10:00 (szombat).  
A vizsga helyszíne: Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 

tantermei. Paks, Templom tér 6. 

 

Pótló felvételi vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik nekik fel nem róható ok (orvos által igazolt 

betegség; váratlan, igazolással alátámasztott közlekedési nehézség, stb.) miatt nem tudtak részt 

venni az írásbelin.  

A pótló írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2021. január 28. 14:00. (csütörtök)  

A pótló vizsga helyszíne: Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 

tantermei. Paks, Templom tér 6. 

 

Sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézségekkel küzdő tanuló esetében – a vizsgaszervezés érdekében – szükséges a szakértői 

és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményének, valamint a 

speciális körülmények, illetve eszközök igénylésére vonatkozó kérelemnek a csatolása a 

jelentkezési laphoz. A speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelni – a 

központi írásbeli vizsga előtt – a vizsgaszervező iskolában. A kérelmet és a szakértői véleményt 

a központi írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani 

az iskolának. A kérelmet a vizsgát szervező intézmény igazgatója bírálja el, döntését 

határozatba foglalja, amelyet az írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz.  

Betekintés: 

A kijavított dolgozatokat a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében 2021. 

január 28-án (csütörtökön 8-16 óra között) tekintheti meg az intézmény igazgató-helyettesi 

irodájában. Azokról kézzel vagy elektronikus úton (pl. digitális fényképezőgéppel) másolatot 

készíthet,  és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés 

esetén – az értékelésre észrevételt tehet. 

A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban 

adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül 

lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. Ha 

az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az 

iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, 

megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban 

közli az észrevételt tevővel. Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is 

fenntartja korábbi észrevételét, ezt egy munkanapon belül írásban közli a vizsgát szervező 

iskolával. A határidő elmulasztása jogvesztő. Az iskola a fenntartott észrevételt az ügyre 
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vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az Oktatási Hivatalnak. 

A Hivatal a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat 

formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc munkanapon belül 

rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az 

iskolának és az észrevételt tevőnek. 

A központi írásbeli eredményekről 2021. február 8-án (hétfő) tájékoztatja az iskola a 

diákokat. 

SZÓBELI TÁJÉKOZÓDÓ BESZÉLGETÉS 

A tanulók szóbeli meghallgatása beosztott időpontok szerint zajlik, az intézményvezető által 

kinevezett minimum háromtagú, tanárainkból álló bizottság előtt. A szóbeli beszélgetésen a 

szövegértés és az általános műveltség felmérése mellett kötetlen beszélgetés formájában 

tesznek fel kérdéseket a bizottság tagjai a jelentkező diák tanulási szokásairól, tanulmányi 

eredményeiről, az iskolaválasztás motivációiról, hitéletéről, szabadidős tevékenységeiről, 

szórakozási formáiról és hobbijáról. 

A szóbeli vizsgán összesen 50 pontot lehet szerezni.  

 

A szóbeli beszélgetések helyszíne és időpontja: 

Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Paks, Templom tér 6. 

2021. február 24-25. 14 órától 

Szóbeli beszélgetés pótnap (csak indokolt esetben):  
Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Paks, Templom tér 6. 

2021. február 26. 14 órától 

A VIZSGA ÉRTÉKELÉSE  

Elérhető pontszám: 200 pont a következők szerint:  

1. A központi írásbeli vizsgán elérhető 100 pont (50 pont magyar nyelv + 50 pont 

matematika). 

2. A korábbi eredmények alapján elérhető 50 pont.  

Beszámított tárgyak: magyar nyelv és irodalom (ha két tantárgyként tanulják, akkor a 

két jegy számtani átlaga), idegen nyelv, történelem, matematika, fizika, kémia, biológia, 

informatika. Ez kétszer nyolc, összesen tizenhat osztályzat. A pontszámítás módja: az 

előbb felsorolt tantárgyak osztályzatait összeadjuk, osztjuk kettővel és szorozzuk 1,25-

el. Ha beszámított tantárgyak mindegyike jeles, akkor a jelentkező 50 pontot kap. 

3. A tájékozódó beszélgetésen elérhető pontszám 50 pont. 
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A JELENTKEZŐK RANGSOROLÁSA 

Az elért pontszámok alapján a jelentkezők sorrendjét pontszám szerint csökkenően állapítjuk 

meg. Felvételt nyernek, akik a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben a 

gimnáziumokra engedélyezett osztálylétszámon (34 fő) belüli helyezést érnek el a megállapított 

sorrendben. Az azonos pontszámot elérő tanulók rangsorolása: írásbeli összeredménye jobb, 

utána matematika írásbeli pontszáma jobb, majd szóbeli pontszáma jobb, ezután a hozott pontok 

jobbak. Ha még további pontegyenlőség van, előnyben kell részesíteni a 20/2012. (VIII.31.) 

EMMI rendelet 40. § (3) alapján a hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, 

akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye, telephelye szerinti 

járás területén található, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja. 

Az intézményünkben tanuló 8. évfolyamos diákok gimnáziumba történő felvételénél 

alkalmazott eljárás: 

Amennyiben tanulmányi eredményük átlaga magyar nyelv és irodalom, matematika, 

történelem, idegen nyelv, biológia, kémia, fizika, informatika tantárgyakból a 7. évfolyam 

végén és 8. évfolyam félévekor egyaránt eléri a 4,5 átlagot, akkor esetükben eltekintünk a 

központi írásbeli felvételi vizsga megírásától. Iskolánk diákjai a szóbeli elbeszélgetés alól, 

tanulmányi eredménytől függetlenül mentesülnek. A fenti felvételi írásbeli mentesség nem 

vonatkozik a tanulóra abban az esetben, ha súlyos fegyelmi fokozattal rendelkezik. 

SPECIÁLIS ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYOK (SNI) 

 A sajátos nevelési igényű tanulók esetén, szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési 

tanácsadó szakértői véleményének figyelembevételével az igazgató engedélyezheti a szóbeli 

helyett írásbeli, vagy az írásbeli helyett szóbeli vizsga letételét, illetve speciális körülmények 

biztosítását, valamint speciális eszközök használatát a vizsga folyamán.  


