Felvételi tájékoztató
Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma
2022/2023. tanév

Intézményi információk
Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, 7630 Pécs, Engel János József u. 15.
OM azonosító: 027413
Feladatellátási hely azonosítója: 001
1.

Központi írásbeli vizsgával és szóbeli meghallgatással kapcsolatos információk

központi írásbeli
vizsga
pótló központi
írásbeli vizsga
szóbeli felvételi
vizsga
pótló szóbeli
felvételi1 vizsga
2.

3.

betekintés
időpont
helyszín
2022. január 28.
2022. február 3.

Pécsi
Református
Kollégium
Gimnáziuma

A 2021/2022. tanévre meghirdetett tanulmányi területek
- 4 évfolyamos gimnáziumi képzés,
- 1+4 évfolyamos gimnáziumi képzés - nyelvi előkészítő évfolyammal induló emelt szintű idegen
nyelvi képzés.
Tervezett képzési formák (a 001 kódú feladatellátási helyen)
képzés

képzés
kódja

emelt szintű órák évfolyamonként

választható
idegen nyelv

felvehető
létszám

4 évfolyamos
általános tantervű
osztály

0001

-

angol, német,
olasz, francia

25

német, olasz vagy
francia

18

angol

10

1+4 évfolyamos
emelt szintű angol
nyelvi képzés
1+4 évfolyamos
emelt szintű német
nyelvi képzés
1

vizsgák
időpont
helyszín
2022. január 22.
10:00
Pécsi Református
2022. január 27.
Kollégium
14:00
Gimnáziuma
(7630 Pécs, Engel
2022. február 26.
János u. 15.)
9:00
2022. március 3.
14:00
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angol
nyelv
2. idegen
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német
nyelv
2. idegen
nyelv
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5

5

4

4

5

3

3

5

5

9.NY
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10.

11.

12.
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5

5

4

4

5

3

3

5
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További pótló alkalom megszervezésére szükség esetén kerül sor.
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A középfokú felvételi eljárás keretében a Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma a felvételi
kérelmekről:
-

4.

az általános iskolai tanulmányi eredmények,
a központi írásbeli vizsga eredményei,
és a szóbeli vizsga eredményei alapján dönt.
A vizsgázó teljesítményének értékelése

matematika

idegen nyelv

választott
természettudományi
tantárgy

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

magyar nyelv és
irodalom tantárgyak
átlaga

történelem

általános iskolai tanulmányi
eredmények

7. osztály
év vége
8. osztály
félév

Összesen:

50

központi írásbeli felvételi

matematika

magyar

50

50
100

szóbeli felvételi

elbeszélgetés

50

Az általános iskolai tanulmányi eredmények alatt a 7. év végi és 8. félévi magyar nyelv és irodalom,
matematika, történelem, idegen nyelv, valamint egy szabadon választott természettudományi tantárgy
átlagának összegét értjük (maximális pontszám 25%-a).
A központi írásbelin elért matematika és magyar nyelv és irodalom pontszámai összeadódnak, mely
eredmény a maximális pontszám 50%-át képezi.
A szóbeli elbeszélgetés eredménye – függetlenül attól, hogy milyen képzési formára jelentkezett – a
maximális pontszám 25%-át jelenti.

5.

Szóbeli felvételi

A Pécsi Református Kollégium a református keresztyén értékrend iránt elkötelezett intézményként
működik, ennek megfelelően a tanulók felvételének előfeltételeként kiköti a keresztyén értékrend,
valamint a református vallás és pedagógiai hagyomány elfogadását, és ezt felvételi eljárás keretében
vizsgálja.
A szóbeli felvételi vizsgán minden jelentkezőnek részt kell vennie. Az általános tantervű képzésre
jelentkezők csak általános szóbeli vizsgán vesznek részt, az idegen nyelvi képzésre jelentkezőknek
általános és idegen nyelvi (angol/német) vizsgán is meg kell jelenniük.
Az általános szóbeli vizsga során a felvételiző eredményei és képességei mellett egyéni motivációját
vizsgáljuk. A végső pontszám megállapításakor a hitélettel kapcsolatos kompetenciákat is értékeljük és a
rangsor kialakításánál figyelembe vesszük.
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Az idegen nyelvi szóbeli vizsgán a bizottság a felvételiző idegen nyelvi kompetenciáit értékeli.
A szóbeli felvételi vizsga követelményei a felvételiző évfolyam számára hatályos Nemzeti Alaptantervben
az adott évfolyamig meghatározott követelményekre épülnek.
A szóbeli vizsga témaköreit az intézmény a honlapján teszi közzé:
http://refipecs.hu/kozepiskola-pecs/felvetelizoknek
Amennyiben a jelentkezők a szóbeli felvételi beszélgetésre lelkészi ajánlást hoznak magukkal, azzal
pontszámukat növelhetik. A lelkészi/plébánosi ajánlás letölthető a „Felvételizőknek” menüpontból (csak
a honlapon elérhető formanyomtatványt fogadjuk el).
A felvételi beszélgetés időtartama:
- általános bizottságban: 10 perc
- idegen nyelvi bizottságban: 10 perc.
A járványügyi helyzet miatt a szóbeli felvételi vizsga termében kizárólag a vizsgázó és a vizsgabizottság
tagjai lehetnek jelen.

6.

Pontszámítás a szóbeli vizsgán
általános tantervű képzésre
történő jelentkezés esetén

idegen nyelvi tagozatos
képzésre történő jelentkezés
esetén

50 pont

50 𝑝𝑜𝑛𝑡
= 25 𝑝𝑜𝑛𝑡
2

általános szóbeli vizsga
idegen nyelvi vizsga

7.

25 pont

Maximális ponttal rangsoroljuk

A Baranya megyei református általános iskolák nyolcadikos tanulóit mentesítjük a felvételi eljárás alól és
maximális pontszámmal rangsoroljuk az alábbi feltételek teljesülése esetén.
közismereti átlag

általános tantervű képzés
4,2

idegen nyelvi képzés
4,5

A közismereti átlagot az alábbi tantárgyak 7. év végi és 8. félévi átlagából számítjuk:
-

magyar nyelv és irodalom,
matematika,
történelem,
idegen nyelv
választott természettudományi tantárgy.
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8.

Speciális elbírálási szabályok (SNI, BTMN)

A különleges bánásmódot igénylő tanulóknak részt kell venniük a felvételi eljárásban. Amennyiben az
igazgató a vizsgázót – a szakértői véleményben foglaltak és a szülői kérelem alapján – határozatban
mentesíti az egyik vizsgatárgy írásbeli vizsgája vagy az értékelési rendszer egy részlete alól, az írásbeli
vizsgaeredményét arányosítással határozzuk meg. A különleges bánásmódot igénylő tanulók középfokú
eljárásban történő részvételével kapcsolatban az Oktatási Hivatal honlapja nyújt részletes tájékoztatást:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/sni_tanulok_reszvet
ele

9.

Internátusi (diákotthoni) elhelyezés

A felvételt nyert tanulóknak internátusi elhelyezést biztosítunk.
Internátusunk sajátossága, hogy a református keresztyén kollégiumi hagyományoknak megfelelően pécsi
illetékességű növendékeket is befogad, ha azt szociális vagy pedagógiai szempontok indokolják.
Az internátusi ellátás iránti igényt a jelentkezési lapon kell feltüntetni.
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