Hrvatski vrtić, osnovna škola,
gimnazija i učenički dom
Miroslava Krleže
Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános
Iskola, Gimnázium és Kollégium

Bemutatkozunk:

Programunkból:

Intézményünk horvát nemzetiségi két-tannyelvű gimnázium. A magyar közoktatási rendszer szerves része,
az Országos Horvát Önkormányzat fenntartásában. Feladata az érettségire (közép és emelt szinten)
illetve a felsőoktatási tanulmányok folytatására való
felkészítés. Tanítási nyelvünk horvát. Hagyományosan magyar nyelven oktatjuk a magyar nyelv és irodalmat. A matematikát, fizikát, kémiát, biológiát
két nyelven.

Anyanyelv: horvát anyanyelv tanítása, sikeres programok alapján.
Horvát nyelven tanítjuk még: történelem, földrajz,
nemzetiségi népismeret, készségtárgyak.

H-7624 Pečuh, Ul. Szigeti 97.
H-7624 Pécs, Szigeti út 97.
 (36) 72 - 252 - 657; 251 - 283;
& Fax.: (36) 72 - 251 - 283; 252-657
E-mail: info@krleza.hu
Internet: www.krleza.hu
Az intézmény egyedi kódszáma: 027240
Induló osztályok az 2022/2023-as tanévben:
Kód: 0001 5 évfolyamos, horvát két tanítási nyelvű, 0-dik, előkészítő osztállyal, nemzetiségi tanterv alapján, általános tantervű, angol, német idegen
nyelv, horvát nyelv és irodalom tantárgyból emelt óraszámú oktatás (max. 20 fő)
Kód: 0002 4 évfolyamos, horvát két tanítási nyelvű, nemzetiségi tanterv alapján, általános tantervű, angol, német idegen nyelv, horvát nyelv és irodalom tantárgyból emelt óraszámú oktatás (max. 35 fő)

A 9/N. (nemzetiségi nyelvi előkészítő) osztályba a horvátul gyengébben vagy egyáltalán nem
beszélő tanulókat várjuk, akiket a közismereti anyag
szinten tartása mellett felkészítjük a horvát nyelven
történő tanulásra.

Művészeti nevelés: mozgáskultúra - horvát néptánc,
zene - horvát népzene,
Idegen nyelvek: angol és német nyelv, választott órakeretben is.
Szakkörök: horvát énekkar, tambura zenekar, tantárgyi szakkörök, horvát tánccsoport, sportolási lehetőségek.

A 9. osztály tanulóit a felvételi eljárás során
válogatjuk ki, azok a jó képességű tanulók közül, akik
képesek a tananyagot az iskolai program szerint, két

nyelven elsajátítani.

Információkért hívjad iskolánkat, a legjobb megoldást közösen találjuk meg: 72/252-657 és 72/251-283

Mi történik a
jelentkezés előtt?
Nyílt napot 2021. november 17-én (szerdán) 08.30tól szervezünk.

Felvételi, nyelvtudás szintjét felmérő elbeszélgetést és iskolaválasztással kapcsolatos tájékozódást:
2022. február 25-én (péntek) 13.00 órakor és
2022. március 4-én (péntek) 13.00 órakor tartunk.
A felvételi szintfelmérést a központi írásbeli
eredménye, a horvát nyelvű elbeszélgetés (9/N. osztály esetében magyar nyelvű) és az általános iskolai
eredmények alkotják.
A felvételi eljárás során azt mérjük, hogy a jelentkezők nyelvtudása elegendő-e ahhoz, hogy részt tudjanak venni a horvát nyelvű szaktárgyi oktatásban (B1
nyelvi szint).

A felvételi kérelem elbírálása:
Gimnáziumunk felvételi eljárást megelőző központi
írásbeli felvételi vizsgát hirdet, melynek időpontja:
2022. január 22. (szombat) 10.00 óra,
illetve alapos indok miatt meg nem jelent tanulók számára a pótló írásbeli, 2022. január 27. (csütörtök)
14.00 órakor.
Iskolánk saját kollégiummal rendelkezik, amely kényelmes elhelyezést biztosít a Házirendet betartó diákoknak.

Hogyan jelentkezhetsz?
A felvételi eljárást megelőző központi írásbeli felvételi
vizsgára való jelentkezés határideje 2021. december
3.
Az iskolába való jelentkezés határideje, az általános
eljárásban 2022. február 18.

a) a következő tantárgyak 7. év végi és a 8. év félévkor szerzett érdemjegyeit vesszük figyelembe: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem,
horvát vagy idegen nyelv (összesen: 50 pont)
b) központi írásbeli felvételi vizsga (magyar nyelv és
irodalom, matematika – összesen: 50 pont)
c) felvételi elbeszélgetésen szerzett pontok (50 pont
Az azonos pontszámot elért tanulók esetén előnyt jelent, ha a pályázó:
• saját iskolánkból jelentkezik,
• általános iskolai tanulmányai során részt vett
a magyarországi horvátság kulturális-, hitéletében,
• Magyarországra akkreditált külföldi állampolgár gyermeke,
• sportegyesületi tagsággal rendelkezik.
A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezőknek a felvételi során (szülői kérelem alapján) biztosít-

juk az esélyegyenlőséget, biztosítjuk számukra a hoszszabb felkészülési időt, az általános iskolai tanulmányai során alkalmazott segédeszköz használatát. A szülői kérelemhez csatolni kell a hivatalos szakértői véleményt.
A tanórákon kívüli művelődést segíti a jól felszerelt
könyvtár, a számítástechnikai berendezések, az egész
napos szakszerű, segítő felügyelet és a rendszeresen
szervezett hazai és horvátországi tanulmányi kirándulások.
A felvételt nyert tanulók középiskolai beiratkozás időpontja:
2022. június 23. 8.00-15.00

Iskolaválasztás?
Van megoldás!
Hrvatski vrtić, osnovna škola, gimnazija i
učenički dom Miroslava Krleže
Miroslav Krleža
Horvát Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium

Információkért hívjad iskolánkat, a legjobb megoldást közösen találjuk meg: 72/252-657 és 72/251-283

