PROHÁSZKA OTTOKÁR KATOLIKUS GIMNÁZIUM
2092 BUDAKESZI, SZÉCHENYI U. 141.
TÁJÉKOZTATÓ A FELVÉTEL RENDJÉRŐL
A 2021/2022-es TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK SZÁMÁRA
Telephelyi kód: 001
Tagozatkód: 1111
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 évfolyamos nappali rendszerű gimnáziumi képzés idegen nyelvi specializációval (512. évfolyam)
Tanult első idegen nyelv: német
Keretlétszám: 32 fő
Felvételi követelmény: központi írásbeli vizsga magyar nyelv és irodalomból valamint
matematikából; szóbeli meghallgatás
Algimnáziumban az első idegen nyelvet emelt óraszámmal, csoportbontásban tanítjuk.
9. évfolyamtól második idegen nyelv az angol, francia, olasz választható
(csoportbontásban).
Az alapozó szakaszban (5-6. évfolyam) az anyanyelvi kompetenciák megerősítése
érdekében a magyar nyelvet is bontott csoportban oktatjuk.
A matematikát 5. évfolyamtól kezdődően évfolyamonként 3 csoportban tanítjuk.
Az 5-6. évfolyamon magasabb óraszámban tanítjuk az ének-zene tantárgyat.
Felsőbb évfolyamokon lehetőséget biztosítunk további tantárgyak emelt szintű
elsajátítására.
Felekezeti
hitoktatás
biztosított
(katolikus,
református,
evangélikus)

Telephelyi kód: 001
Tagozatkód: 2222
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8 évfolyamos nappali rendszerű gimnáziumi képzés, idegen nyelvi specializációval (512. évfolyam)
Tanult első idegen nyelv: angol
Keretlétszám: 32 fő
Felvételi követelmény: központi írásbeli vizsga magyar nyelv és irodalomból valamint
matematikából; szóbeli meghallgatás
Algimnáziumban az első idegen nyelvet emelt óraszámmal, csoportbontásban tanítjuk.
9. évfolyamtól második idegen nyelv a német, francia, olasz választható
(csoportbontásban).
Az alapozó szakaszban (5-6. évfolyam) az anyanyelvi kompetenciák megerősítése
érdekében a magyar nyelvet is bontott csoportban oktatjuk.
A matematikát 5. évfolyamtól kezdődően évfolyamonként 3 csoportban tanítjuk.
Az 5-6. évfolyamon magasabb óraszámban tanítjuk az ének-zene tantárgyat.
Felsőbb évfolyamokon lehetőséget biztosítunk további tantárgyak emelt szintű
elsajátítására.
Felekezeti hitoktatás biztosított (katolikus, református, evangélikus)

I. Központi írásbeli vizsgával kapcsolatos tudnivalók
A központi írásbeli vizsgákra a „tanulói jelentkezési lap központi írásbeli vizsgára”
benyújtásának határideje: 2020. december 4. (péntek).
(Felhívjuk a figyelmüket, hogy a központi írásbeli felvételire való jelentkezés nem azonos a
középiskolába való jelentkezéssel, amelynek határideje 2021. február 19.)
- A „tanulói jelentkezési lap” letölthető az Oktatási Hivatal honlapjáról (www.oktatas.hu),
amelyet abba a vizsgát meghirdető középfokú iskolába kell a tanulónak benyújtania, ahol a
központi írásbeli vizsgát kívánja megírni.
- Iskolánk csak az 5. évfolyamra jelentkezőknek szervez központi írásbeli vizsgát:
• 8 évfolyamos gimnáziumba (5. osztályba) jelentkezőknek 2021. január 23-án (szombat) 10
órától.
• Pótló írásbeli vizsga (5. osztályba jelentkezőknek) 2021. január 28-án (csütörtök) 14 órától.
Pótló írásbeli vizsgát csak azok a tanulók tehetnek, akik az előző írásbelin alapos indok miatt
(orvosi igazolás) nem tudtak részt venni.
- A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt –
diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal. A központi írásbeli vizsga
során – körzőn és vonalzón kívül – semmiféle segédeszköz (pl. számológép) nem használható.
A felvételi feladatlapokat tollal kell kitölteni.
- A kiértékelt feladatlapok megtekintése: 2021. január 29. péntek 16 – 18 óráig. A járványügyi
előírások miatt a megtekintés beosztását január 26-áig tesszük közzé a honlapon.
- Az eredmény közzététele: Az értékelő lapot elektronikusan küldjük el a szülő által megadott
e-mail címre február 4-éig. (Értékelő lap: Az írásbeli vizsga részletes eredményeit tartalmazó,
az iskola körbélyegzőjével és az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített
dokumentum.)
- A Köznevelési Törvény 51. § (5) bekezdésébe eső tanulók - sajátos nevelési igényű és a
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók - a szakértői és
rehabilitációs bizottság illetve a pedagógiai szakszolgálat által kiadott szakértői véleményben
foglaltak alapján javasoltaknak megfelelően felvételiznek. Az erről szóló határozat kiadásához
a szakértői vélemény fénymásolatát mellékelni kell.

II. A középiskolai felvételi jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók
- A tanulói jelentkezési lapok beadási határideje: 2020. február 19. péntek.
- A 8 évfolyamos képzésre készülők – az előírások szerint - jelentkezési lapjukat önállóan (a
járványügyi helyzetre való tekintettel postán) juttatják el a gimnáziumhoz, illetve az adatlapot
a győri Felvételi Központba.
- A felvételi jelentkezési lapok előállítása kizárólag a KIFIR rendszer segítségével lehetséges,
melyre az Oktatási Hivatal honlapján keresztül lehet belépni.
- Egy jelentkezési lapon az iskola több tanulmányi területe is megjelölhető.

A Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumba való jelentkezéshez az iskolába
benyújtandó dokumentumok
Beadási, postázási határidő: 2021. február 19. (péntek)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tanulói jelentkezési lap
Az iskola belső jelentkezési lapja (a formanyomtatvány január elejétől letölthető az
iskola honlapjáról)
A tanuló általános iskolai eredményeit igazoló dokumentum: a 3. év végi
bizonyítványának és a 4. félévi értesítőjének másolata
A tanuló saját magáról kézzel írott bemutatkozása
Szülői kérdőív (a formanyomtatvány január elejétől letölthető az iskola honlapjáról)
Keresztlevél másolata
Plébánosi/lelkészi ajánlás (a formanyomtatvány január elejétől letölthető az iskola
honlapjáról)
Az „értékelő lap” másolata
1db kisméretű (A6) boríték felbélyegezve a jelentkező saját címére megcímezve
Adatvédelmi nyilatkozat (a formanyomtatvány január elejétől letölthető az iskola
honlapjáról)

III. A felvételi eljárás tartalma és az értékelés szempontjai
Gimnáziumunkba elsősorban a katolikus egyházhoz tartozó diákokat várjuk.
1. A jelentkezők általános iskolai tanulmányi eredményeinek beszámítása: (maximum 50
pont; súlyozása: 25%)
8 évfolyamos képzésre jelentkezőknél az alábbi 3. év végi és 4. félévi tantárgyi eredményeket
összegezzük: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, környezetismeret, idegen nyelv.
Amennyiben a tanuló csak negyedik osztályban kezdte el az idegen nyelv tanulását, a negyedik
osztály félévi jegye duplázódik.
2. A központi írásbeli vizsga eredménye (maximum 100 pont; súlyozása: 50%)
Az írásbeli magyar nyelvi és matematikai feladatlapok eredményét egyenlő súllyal értékeljük.
3. Szóbeli meghallgatás (maximum 100 pont; súlyozása: 25%)
A szóbeli meghallgatás, ismerkedő beszélgetés több pillérre támaszkodik: egyik a jelentkező
családja által benyújtott szülői kérdőív és a jelentkező által írt bemutatkozás. A felvételiző erre
vonatkozó kérdéseket kap.
Ehhez kapcsolódnak a hitéletet, tájékozottságot, olvasási készséget (ó- és új szövetségi
történetek), szövegértést, kifejezőkészséget, logikai képességet, fellépést és kreativitást felmérő
játékos gyakorlatok.
A szóbeli meghallgatás 2021. március 6-án (szombaton) lesz.
Pótfelvételi meghallgatás: március 11. 14 órától (kizárólag alapos indok esetén).
A jelentkezők mellett a szóbeli meghallgatáson a szülőknek is meg kell jelenniük.
A jelentkezők 2021. február 21-étől tájékozódhatnak a beszélgetés pontos időpontjáról,
amelyről senkit sem értesítünk külön levélben.
Tájékozódni személyesen a portánál kitett plakáton, az iskola honlapján vagy telefonon lehet.
(A megadott időpontok mellett a tanuló oktatási azonosítója fog szerepelni.)

IV. A felvételi eljárás további időpontjai
2021. március 16. hétfő délután: a jelentkezők felvételi jegyzékének kifüggesztése.
2021. április 14. a Felvételi Központnak megküldött ideiglenes felvételi rangsor kifüggesztése,
ez nem hivatalos eredmény.
A jelentkezők és általános iskolák értesítése a felvételi eredményéről: 2021. április 30., ez a
hivatalos végeredmény

V. Határidők összefoglaló táblázata
2020. december 4.
2021. január 23.
10.00
2021. január 26.
2021. január 28.
14.00
2021. január 29.

a központi írásbeli vizsgákra való jelentkezés („tanulói
jelentkezési lap központi írásbeli vizsgára” benyújtásával)
írásbeli vizsga (8 évfolyamos képzésre jelentkezőknek)
megtekintési lehetőség beosztását közzétesszük a honlapon
pótló írásbeli vizsga (alapos ok esetében)

16:00-18:00 az írásbeli feladatlapok megtekintésének lehetősége a
honlapon közölt beosztás szerint
2021. február 4-éig
az írásbeli vizsga értékelő lapjának elküldése
2021. február 19.
a középiskolába való tanulói jelentkezési lapok postázásának
határideje
2021. február 21-től a szóbeli meghallgatás időrendi
beosztásának nyilvánosságra hozatala (honlap)
2021. március 6.
szóbeli meghallgatás
2021. március 11.
pótfelvételi meghallgatás (kizárólag alapos indokkal)
2021. március 16.
felvételi jegyzék kifüggesztése (honlap)
2021. március 22-23. a tanulói adatlapon szereplő iskolák sorrendjének módosításának
lehetősége
2021. április 14.
a Felvételi Központnak megküldött ideiglenes felvételi névsor
közzététele a honlapon (nem hivatalos eredmény)
2021. április 30-áig
kiértesítés a felvételi eredményről (hivatalos végeredmény)

VI. Jogorvoslati kérelem
A felvétel elutasítása esetén a Köznevelési Törvény 37. § alapján a szülő a döntés ellen kizárólag törvényességi kifogással – az igazgatónál benyújtott jogorvoslati kérelemmel
fordulhat a gimnázium fenntartójához.
A kérelem elbírálásának határideje 2021. június 1.

VI. Az iskola adatai
Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium
2092 Budakeszi, Széchenyi u. 141.
OM azonosító: 032460
honlap: www.prohaszka-budakeszi.hu
e-mail cím: igazgato@prohaszka-budakeszi.hu
telefonszám: 06 23 451 946 (titkárság), 06 23 451 982 (központi szám)
Titkársági fogadóóra: 8.00-16.00 (jelenleg csak telefonos ügyintézés lehetséges)
Fenntartó: Székesfehérvári Egyházmegyei Hivatal
8000 Székesfehérvár, Városház tér 5.
Kérdéseikkel, kérjük, keressék Nagy Katalin igazgatóhelyettest a 06-23/451-946-os vagy a
06-30/1586813-as telefonszámon, illetve e-mailben: nagy.katalin@prohaszka-budakeszi.hu
Honlapunk: www.prohaszka-budakeszi.hu
Szeretettel várjuk jelentkezésüket, és jó felkészülést kívánunk!
A PROHÁSZKA OTTOKÁR KATOLIKUS GIMNÁZIUM IGAZGATÓSÁGA

