
PROHÁSZKA OTTOKÁR KATOLIKUS GIMNÁZIUM 

2092 BUDAKESZI, SZÉCHENYI U. 141. 

 
 

TÁJÉKOZTATÓ A FELVÉTEL RENDJÉRŐL  
A 2017/2018-as TANÉVRE 

 
A Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium (2092 Budakeszi, Széchenyi Út 141.  
OM azonosító: 032460 ) felvételt hirdet elsősorban katolikus, keresztény elkötelezettségű 
diákok számára a 2017/2018-as tanévre: 
 
- 8 évfolyamos nappali rendszerű gimnáziumi képzésre, 
  5. évfolyamra az alábbi tagozatokon: 
 
A tagozat kódja: A képzés tartalma:  

1111 Német nyelv oktatása kiscsoportos keretek között. A 
diákok 5.-6. évfolyamon latin örökségünk tantárgyat 
tanulnak, a 9. évfolyamtól felveszik a második élő 
idegen nyelvet. Hittan oktatás kötelező.  

2222 Angol nyelv oktatása kiscsoportos keretek között. A 
diákok 5.-6. évfolyamon latin örökségünk tantárgyat 
tanulnak, a 9. évfolyamtól felveszik a második élő 
idegen nyelvet. Hittan oktatás kötelező. 

 
-  Telephelyi kód: 001  
- A jelentkezési lapon mindkét tagozat megjelölhető!  
- A felvételi kérelmek elbírálásakor a tanulmányi eredményeket (50% - 

matematika, magyar, természetismeret, idegen nyelv), a magyar nyelvi és 
matematika központi írásbeli vizsga eredményeit (50%), valamint a 
vallási elkötelezettséget vesszük figyelembe. 

- Mivel iskolánk vallási-világnézeti értelemben elkötelezett a Római Katolikus Egyház 
irányában, így a jelentkezőtől és  szüleiktől elvárjuk, hogy nyilatkozatukkal 
biztosítsák ezen elkötelezettség elfogadását.  

 
FONTOS HATÁRIDŐK: 

 november 9-10. nyílt napok 
 november 28. – szülői fórum 
 december 09. – jelentkezési határidő a központi írásbeli felvételi vizsgára a 

vizsgát szervező intézményben (www.oktatas.hu honlapról letölthető „TANULÓI 
JELENTKEZÉSI LAP”) 

 január 21. – központi írásbeli felvételi vizsga 
 január 26. – pótló központi írásbeli felvételi vizsga 
 január 31. – írásbeli és pótló írásbeli feladatlapok megtekintése 
 február 15. – jelentkezési és tanulói adatlap leadási határideje 

 
Az iskolánkba történő jelentkezés a központilag forgalomban lévő és az OH által kiadott  
TANULÓI JELENTKEZÉSI LAPON történik -  Leadási határidő: 2017. február 15.,  
a gimnázium titkárságán. 

Letölthető  az OH illetve  iskolánk honlapjáról várhatóan január elejétől. 
 

a TANULÓI ADATLAP - beküldendő szintén 2017. február 15-ig,  
Felvételi Központ, Győr  (a cím szerepel a tanulói adatlapon). 

Letölthető  az OH illetve  iskolánk honlapjáról várhatóan január elejétől. 



 
A jelentkezési lappal egyidejűleg kérjük leadni a titkárságon a következőket: 
 

 a jelentkező félévi értékelésének fénymásolatát  

 a harmadik évfolyamon kapott év végi bizonyítvány fénymásolatát  
 a központi írásbeli eredményét 
 az iskola belső jelentkezési lapját (formanyomtatvány letölthető az iskola 

honlapjáról, november 30-tól) 

 szülői kérdőívet (formanyomtatvány letölthető az iskola honlapjáról, november 30-
tól) 

 a tanuló saját magáról kézzel írott jellemzését 
 plébánosi vagy lelkészi ajánlást (formanyomtatvány letölthető az iskola 

honlapjáról, november 30-tól) 

 keresztlevelet 
 1db közepes méretű borítékot bélyeggel együtt a jelentkező saját címére 

megcímezve 
 
 
A jelentkezők regisztrációja az alábbi időpontokban történik:   
 

 2017. február 25. (szombat) 8 00 – 14 00 (leendő 5. évfolyam) 
 

 2017. március  06. (hétfő) 14 00 – 18 00   (6-12. évfolyam, pót alkalom 
                                       a leendő 5. évfolyam számára) 

 
A regisztráció időpontjáról külön értesítést nem küldünk. A beosztást az iskola 
honlapján tesszük közzé február 20-tól. Kérjük, kísérjék figyelemmel! 
 
A regisztráció során  megismerkedünk leendő diákjainkkal és szüleikkel:  
 

 Ismerkedő beszélgetésre várjuk leendő diákjaink szüleit. (Lehetőleg mindkét szülőt, 
gondviselőt.)  

 Egyéni beszélgetés keretében vizsgáljuk a leendő diákok vallási, világnézeti, 
felekezeti ismereteit, elkötelezettségét. 

 
 
A regisztrációra a jelentkező hozza magával: 
 

 tájékoztató füzetét  
 
A 6.-12.  évfolyamra jelentkezés:  
Magasabb évfolyamokba iskolánk nem a felvételi eljárás során vesz fel diákokat, 
hanem esetlegesen, a szabad helyek függvényében, átjelentkezéssel kerülhetnek 
tanulóink közé. A magasabb osztályba jelentkezőknek szintfelmérésen kell részt venni.  
A szintfelmérés során a jelentkező magyar nyelv és irodalomból, matematikából, idegen 
nyelvből, történelemből, hittanból az évfolyamának megfelelő tudásszintjét vizsgáljuk.  
Kérjük, hogy azok a diákok, akik 5.-nél magasabb évfolyamba jelentkeznek, szintén 2016. 
február 15-ig jelentkezzenek az iskola titkárságán.  
 
A jelentkezési lappal egyidejűleg kérjük leadni a titkárságon a következőket: 
 

 a jelentkező félévi értékelésének fénymásolatát  
 az előző évfolyamon kapott év végi bizonyítvány fénymásolatát  



 9. évfolyamra történő jelentkezéskor a központi írásbeli eredményét, a 
központi jelentkezési lapot (ezt Győrbe nem kell elküldeni!) 

 az iskola belső jelentkezési lapját (formanyomtatvány letölthető az iskola 
honlapjáról, november 30-tól) 

 szülői kérdőívet (formanyomtatvány letölthető az iskola honlapjáról, november 30-
tól) 

 a tanuló saját magáról kézzel írott jellemzését 
 plébánosi vagy lelkészi ajánlást (formanyomtatvány letölthető az iskola 

honlapjáról  november 30-tól) 

 keresztlevelet 
 1db közepes méretű borítékot bélyeggel együtt a jelentkező saját címére 

megcímezve 
 

 
A szintfelmérésre a jelentkező hozza magával: 
 

 tájékoztató füzetét  
 
 
Iskolahívogató nyílt napok:  
 
Minden kedves leendő diákunkat, szüleiket, érdeklődőt szeretettel várunk iskolahívogató 
nyílt napjainkra!   
 
2016. november 09. szerda 
2016. november 10. csütörtök  
 
A részletes program október 20-tól olvasható a honlapon. 
 
Regisztráció az egyes tanórákra: október 24-től. 
 
E napok során lehetőség lesz óralátogatásokra. Találkozás, beszélgetés az iskola 
vezetőivel, tanárokkal, diákokkal.  
 
Kérdéseikkel kérjük, keressék Jámbor Erzsébet igazgatóhelyettest a 
23-451-946-os telefonszámon,  
vagy e-mailben: jambor.erzsebet@prohaszka-budakeszi.hu   
 
Honlapunk: www.prohaszka-budakeszi.hu 
 
 
Szeretettel várjuk jelentkezésüket, és jó felkészülést kívánunk! 
 

A PROHÁSZKA OTTOKÁR KATOLIKUS GIMNÁZIUM IGAZGATÓSÁGA 
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