
Az intézmény neve: Szent Mór Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti 

Iskola és Gimnázium 

Az intézmény kódja: 027264 

Cím: 7621 Pécs, Hunyadi u. 9. 

Telefon: +36 72/514-280 

E-mail: szentmorpecs@pecs.egyhazmegye.hu 

Gimnáziumunkba történő felvételi kapcsán felmerülő kérdéseikkel a 72/514-280-as 

központi számon Lukács Zsuzsanna ill. Gyetvainé Szenczi Erika igazgató-helyetteseket 

kereshetik. A telefonos megkeresések mellett a beiskolazas@szentmor.hu címen is várjuk 

kérdéseiket. 

Honlapunkon, a www.szentmor.hu oldalon, a „Beiskolázás” fül alatt folyamatosan 

megújuló információkkal szeretettel várjuk látogatóinkat. 

4 évfolyamos gimnáziumi képzést kínálunk, kötelezően választandó 1-1 orientációs területtel 

bővítve, amely az adott területen emelt tantárgyi óraszámot jelent. 

Orientációink keretében 9-10. évfolyamokon plusz 3 órában kínáljuk a lehetőséget 

diákjainknak az adott területen való ismeretek bővítésében és gyakorlati képességeik 

fejlesztésében.  

Orientációs területeink és kódjaik 

0001 Természettudományos orientáció (matematika és biológia, fizika, kémia, földrajz) 

0002 Idegen nyelvi orientáció – angol nyelv 

0003 Idegen nyelvi orientáció - német nyelv 

0004 Digitális kultúra (Informatika – számítógépes grafika) orientáció  

0005 Humán orientáció (magyar és történelem és latin nyelv)  

Ennek értelmében: 

- Természettudományos orientációnkon az alap tantárgyi órákon kívül: 

o 9. évfolyamon: 

 heti óraszám +2 óra matematika: összesen 5 óra

 heti óraszám +1 óra a természettudományos tantárgyakból -

epochális rendszerben váltva egymást:

 biológia laborgyakorlat

 fizikai laborgyakorlat és kísérletek

 kémiai laborgyakorlat és kísérletek

 földrajzi kísérletek.

o 10. évfolyamon: 

 heti óraszám +1 óra biológia

 heti óraszám + 1 óra fizika

 heti óraszám +0,5 óra földrajz

 heti óraszám +0,5 óra kémia

 fentiek epochális rendszerben szervezve a 4 

természettudományos laborunkban (biológia laborgyakorlat
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/fizikai laborgyakorlat és kísérletek / kémiai laborgyakorlat és 

kísérletek / földrajzi kísérletek). 

- Idegen nyelvi orientációnkon az alap tantárgyi órákra épülve választható: 

o Angol nyelv: az alap tantárgyi órákkal (heti 4 óra) egymásra épülve heti +3 óra:

 9. évfolyam: heti 7 óra idegen nyelvi haladás, 

 10. évfolyam: heti 7 óra idegen nyelvi haladás. 

o Német nyelv: az alap tantárgyi órákkal (heti 4 óra) egymásra épülve heti +3 óra:

 9. évfolyam: heti 7 óra idegen nyelvi haladás, 

 10. évfolyam: heti 7 óra idegen nyelvi haladás. 

- Digitális kultúra (Informatika – számítógépes grafika) az alap tantárgyi órákon 

kívül: 

o 9. évfolyamon: heti óraszám +3 óra informatika, számítógépes grafika, 

programozási alapismeretek együttes elsajátítására: 

heti 5 óra informatika összesen. 

o 10. évfolyamon: heti óraszám +3 óra informatika, számítógépes grafika, 

programozási alapismeretek együttes elsajátítására: 

heti 4 óra informatika összesen. 

- Humán orientációnkon az alap tantárgyi órákon kívül: 

o 9-10. évfolyamon: heti óraszám +1 óra magyar, +1 óra történelem, +1 óra

latin nyelv

 9. évfolyam: 

 heti 4 óra magyar

 heti 3 óra történelem

 heti 1 óra latin

 10. évfolyam: 

 heti 5 óra magyar

 heti 3 óra történelem

 heti 1 óra latin.

Felvétel feltételei: 

- hozott pontszámot a következő érdemjegyek átlagából számítjuk: 

o magyar nyelv és irodalom,

o matematika,

o történelem,

o idegen nyelv,

o egy általa választott természettudományos tárgyak:

 6. évvégi, 

 7. évvégi, 

 8. félévi osztályzatai alapján, 



- központi írásbeli felvételi (magyar, matematika) 

- szóbeli elbeszélgetés (szövegértés, hitéleti kérdések, érdeklődési terület) 

- nyelvi bemeneti mérés az idegen nyelvi orientáción – angol, ill. német nyelvből (írásbeli 

és szóbeli). 

Az intézményünkben tanuló 8. évfolyamos diákok gimnáziumba történő felvételénél alkalmazott 

eljárás: 

Amennyiben tanulmányi eredményük átlaga magyar nyelv és irodalom, matematika, 

történelem, idegen nyelv és egy természettudományos tantárgyból minden megjelölt 

időpontban: 6., 7. évfolyam végén és 8. évfolyamon november 30-ig egyaránt eléri a 4,0 átlagot, 

akkor esetükben eltekintünk az írásbeli feladatsorok kitöltésétől. 

A fenti felvételi írásbeli mentesség nem vonatkozik a tanulóra abban az esetben, ha súlyos 

fegyelmi fokozattal rendelkezik. 

A sajátos nevelési igényű tanulók esetében figyelembe vesszük a szakértői véleményben 

foglaltakat. 

Az oktatott idegen nyelvek: 

angol, német, spanyol és olasz nyelv. 

Az intézményen belül menza működik, valamint kollégiumi elhelyezést is tudunk biztosítani. 

A központi írásbeli vizsga helyszíne és időpontjai: 

o 2022. január 22. szombat 10 óra

o Pótló központi írásbeli vizsga: 2022. január 27. 14 óra

Szent Mór Iskolaközpont Papnövelde u. 1. 

Betekintés: 

A kijavított dolgozatokat a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében 2022. 

január 27-én (csütörtökön 8-16  óra között) tekintheti meg az intézmény gimnáziumi 

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 

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 202 2. február 7-én (hétfőn) tájékoztatja az iskola a 

diákokat. 

Szóbeli felvételik időpontja: 

o 2022. február 23-án 14 órától,

o 2022. február 24-én 14 órától.

A szóbei felvételi beosztáshoz előzetes időpont egyeztetés szükséges az Iskola titkárságán! 

(Tel: 72/514-282) 

Nyelvi bemeneti mérést a nyelvi orientációra jelenzkező diákok a szóbeli felvételi, 
napján előre egyeztetett időpontban írják meg. 

A szóbeli felvételi napján az elbeszélgetések részeként az idegen nyelvi orientációra 

jelentkezők az adott nyelven beszélnek családjukról, iskolájukról, szabadidős 

tevékenységeikről, lakóhelyükről, hobbijukról. 

A telefonos egyeztetés alapján beosztott időpontok szerint zajlik a tanulók szóbeli 

meghallgatása az igazgató által kinevezett minimum háromtagú, tanárainkból álló 

vizsgabizottság előtt. A tanulók szövegértési kompetenciáiról tájékozódnak, és kötetlen 

beszélgetés formájában tesznek fel kérdéseket a vizsgabizottság tagjai a növendék tanulmányi 

szokásairól, eredményeiről, az iskolaválasztás motivációiról, hitéletéről, szabadidős 

tevékenységeiről, szórakozási formáiról és hobbijáról. 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk iskolánk honlapján, illetve várjuk telefonos 

megkeresésüket! 

A járványügyi helyzet módosíthat bizonyos időpontokat, ilyen esetben az iskola honlapján 

tesszük közzé a változást. 

Pécs, 2021. október 19. 

Nagy Andrea 

intézményvezető 




