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2022-2023. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK 

1. Tagozatkód: 0001 
Képzés neve: magyar-olasz két tanítási nyelvű 
Felvehető létszám: 30 fő 
Információk az adott képzésről: Az osztályban 5 éves 
képzés folyik.  Olasz nyelvi előképzettséget nem kíván az 
iskola. A nyelvtanulást anyanyelvi lektor segíti. 
Cserekapcsolataink révén a képzési idő alatt lehetőséget 
biztosítunk az adott nyelvterülethez tartozó országban 
történő nyelvgyakorlásra. A kétnyelvű érettségi 
bizonyítvány olaszországi felsőoktatási tanulmányok 
folytatására is jogosít. A tanulmányok lezárásaként emelt 
szintű nyelvi érettségivel felsőfokú nyelvvizsgát 
szerezhetnek diákjaink olasz nyelvből. 

 A felvétel: központi írásbeli felvételi vizsga magyar 
nyelvből és matematikából. A felvételi rangsor 
megállapításánál ennek eredményét és az általános 



iskola 7. év végi illetve a 8. félévi tanulmányi eredményeit 
vesszük figyelembe 60-40%-os arányban. Az osztályba 
jelentkező tanulókat motivációs szóbeli beszélgetésre 
hívjuk. Ezen az elbeszélgetésen felvételi pontszám nem 
szerezhető. 

 A speciális képzésre SNI-s és BTM-s tanulókat nem 
tudunk fogadni. 

 A képzés időtartama: 1 + 4 év  

2. Tagozatkód: 0002 
Képzés neve: hatosztályos ének-zene speciális/ 
általános tantervű tehetséggondozó 
Felvehető létszám: 32 fő 
Információk az adott képzésről: Az osztály ének-zene 
speciális tantervű részében a hangszeres, zeneiskolai 
előképzettség nem követelmény. Európai hírű kórusaink 
számtalan hazai és nemzetközi fesztiválon szerepeltek 
sikeresen. Külföldi utazások teszik felejthetetlenné a 
gimnáziumi éveket. Rádió-, TV- és CD- felvételek 
igazolják a magas szintű munkát.  

 Az osztály másik fele általános tantervű képzésben 
részesül. 

 A felvétel: felvételi vizsga nincs. Az 5. év végi és a 6. 
félévi tanulmányi eredmények alapján állapítjuk meg a 
felvételi rangsort.  

 A képzés időtartama: 6 év  

3. Tagozatkód: 0003 
Képzés neve: emelt tantervű humán 
Felvehető létszám: 15 fő 
Információk az adott képzésről: Az osztályban a humán 
tárgyakat – magyar nyelv és irodalom, történelem - 
magasabb óraszámban tanítjuk. Drámafoglalkozás, 
diákszínjátszás lehetőségét is kínáljuk tanulóinknak. 
Nagy hangsúlyt helyezünk a művészeti nevelésre. 



 A felvétel: központi írásbeli felvételi vizsga magyar 
nyelvből és matematikából. A felvételi rangsor 
megállapításánál ennek eredményét és az általános 
iskola 7. év végi illetve 8. félévi tanulmányi eredményeit 
vesszük figyelembe 60-40%-os arányban. 

 A képzés időtartama: 4 év  

4. Tagozatkód: 0004 
Képzés neve: általános tantervű 
Felvehető létszám: 15 fő 
Információk az adott képzésről: Az osztályba azon 
tanulók jelentkezését várjuk, akik később fogják eldönteni 
a továbbtanulás irányát. Tehetséggondozás keretében 
segítséget nyújtunk a pályaorientációhoz, nagy hangsúlyt 
fektetünk  a személyiségfejlesztésre. 

 A felvétel: központi írásbeli felvételi vizsga magyar 
nyelvből és matematikából. A felvételi rangsor 
megállapításánál ennek eredményét és az általános 
iskola 7. év végi illetve a 8. félévi tanulmányi eredményeit 
vesszük figyelembe 60-40%-os arányban. 

 A képzés időtartama: 4 év  

5. Tagozatkód:0005 
Képzés neve: magyar-spanyol két tanítási nyelvű 
Felvehető létszám: 30 fő 
Információk az adott képzésről: Az osztályban 5 éves 
képzés folyik.  Spanyol nyelvi előképzettséget nem kíván 
az iskola. A nyelvtanulást anyanyelvi tanárok segítik. 
Tanulmányi kirándulás keretében a képzési idő alatt 
lehetőséget biztosítunk a célnyelvi országban történő 
nyelvgyakorlásra. A kétnyelvű érettségi bizonyítvány 
spanyolországi felsőoktatási tanulmányok folytatására is 
jogosít. A tanulmányok lezárásaként emelt szintű nyelvi 
érettségivel felsőfokú nyelvvizsgát szerezhetnek diákjaink 
spanyol nyelvből. 



 A felvétel: központi írásbeli felvételi vizsga magyar 
nyelvből és matematikából. A felvételi rangsor 
megállapításánál ennek eredményét és az általános 
iskola 7. év végi illetve a 8. félévi tanulmányi eredményeit 
vesszük figyelembe 60-40%-os arányban. Az osztályba 
jelentkező tanulókat motivációs beszélgetésre hívjuk. 
Ezen az elbeszélgetésen felvételi pontszám nem 
szerezhető. 

 A speciális képzésre SNI-s és BTM-s tanulókat nem 
tudunk fogadni. 

 A képzés időtartama: 1 + 4 év  

A felvételi eljárás rendje:  

Iskolánk magyar-olasz, magyar-spanyol, emelt tantervű 
humán és általános tantervű osztályába a felvétel feltétele 
a központi írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből és 
matematikából történő teljesítése.  
A vizsgára jelentkezés határideje 2021. december 3. 
A felvételi vizsga időpontja: 2022. január 22. (szombat) 
10.00 óra. 
Felvételi pótnap: 2022. január 27. (csütörtök) 14.00 óra. 
Helyszíne: Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium 7629 Pécs, 
Dobó I. u. 35-37. 
A tagozatonkénti rangsort az írásbeli felvételi vizsga, 
illetve a jelentkező tanuló 7. év végi és 8. félévi 
közismereti tantárgyakból szerzett érdemjegyei alapján, 
(60-40%-os arányban) határozzuk meg.  

A két tanítási nyelvű osztályokba jelentkező tanulókat 
motivációs szóbeli beszélgetésre hívjuk 2022. március 
16-17-18-án, melynek pontos idejéről az érintett diákok 
levélben kapnak értesítést. Ezen az elbeszélgetésen 
felvételi pontszám nem szerezhető. 



A hatosztályos képzésre jelentkező tanulóknak felvételi 
vizsgát nem tartunk. Az 5. év végi és a 6. félévi tanulmányi 
eredmények alapján állapítjuk meg a felvételi rangsort. 

A sajátos nevelési igényű tanulók felvételi pontjának 
megállapításánál a jelentkezési laphoz csatolt szakértői 
javaslat alapján állapítjuk meg a felvételi pontokat. 

A következő sajátos nevelési igényű tanulók 
fogadására képes az iskola: 

Mozgássérült 
Látássérült 
Hallássérült 
Beszédfogyatékos 
Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra visszavezethető/ vagy vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő (pl. 
diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, kóros hiperkinetikus, 
kóros aktivitászavar)  
 
A két tanítási nyelvű tagozatokra SNI-s és BTM-es 
tanulókat nem tudunk felvenni! 

Az iskola bemutatása  

1.) Iskolánk 1975-ben nyitotta meg kapuit, mint 
általános tantervű gimnázium, de a korábban megalakult 
ének-zene tagozat befogadója. Az eltelt 45 év folyamatos 
fejlődésének köszönhetően mára a város és a dél-
dunántúli régió meghatározó oktatási intézményévé vált a 
Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium. Ez a rendkívül széles, a 



régióban is egyedülálló képzési kínálatának is 
köszönhető. Az indulás óta működő ének-zene tagozat 
2013. szeptember 1-jétől 6 osztályos képzés keretében 
működik. Emellett a magyar-olasz és a magyar-spanyol 
két tanítási nyelvű oktatás távolabbi településekről is 
vonzza a tanulókat. Az emelt tantervű humán és az 
általános tantervű osztályaink is igen nagy 
népszerűségnek örvendenek. A régióban elsőként 
kapcsolódtunk be a kompetenciaalapú oktatásba. Ma már 
az ilyen jellegű képzést bevezető iskolák 
referenciaiskolája vagyunk. 2016 után 2020-ban újra 
elnyertük az Ökoiskola címet a fenntarthatóság és a 
környezettudatos nevelés területén végzett munkánkért.  
A magas szintű oktatási tevékenységnek köszönhetően a 
Pécsi Tudományegyetem partnerintézményeként 
bekapcsolódhattunk a tanárképzésbe. A 2017/18-as 
tanévtől a Budapesti Gazdasági Egyetem bázisiskolája 
lett intézményünk. 2018 augusztusában elnyertük a 
Boldog Iskola címet. A digitális pedagógia területén 
nyújtott kiemelkedő teljesítményünk elismeréseként 
megkaptuk az E-Twinnig Partnerintézmény címet.  
Diákjaink 2018-tól a kínai nyelvet szakköri keretben 
tanulhatják, ugyanis iskolánk a PTE ETK Konfuciusz 
Intézet partnerintézménye. 

 
2.)  Sikereink: Az országos tanulmányi versenyeken 

elsősorban olasz nyelvből, de más tantárgyakból is 
kimagasló eredményeket érnek el tanulóink. Kiemelkedő 
művészeti tevékenységet folytat az iskola, neves 
művészeti fesztiválok (Helikon, ENIBE, Festival d’Italiano, 
Országos Diákszínjátszó Találkozó) győztesei diákjaink. 
Kórusaink európai hírűek, a kontinens szinte minden 
országában szerepeltek már nagy sikerrel. Számtalan 
nemzetközi és hazai verseny, fesztivál győztesei, több 
CD-, rádió-, illetve TV- felvételük készült. 



3.) Szabadidős tevékenységek: A tanulók 
érdeklődésének függvényében, és a tehetségek 
kibontakoztatása érdekében sokféle szakkört (olasz 
nyelvi fordító, kínai kurzus, magyar és idegennyelvű 
színjátszás és kórusfoglalkozás, képzőművészeti 
szakkör, életmód/életvitel szakkör, egyéni és csoportos 
tehetséggondozás, versenyfelkészítés), illetve sportolási 
lehetőséget (foci, kosárlabda, röplabda, zumba) 
biztosítunk. Nyaranta vízitúrákat, telente sítáborokat 
szervezünk. Sportlétesítményeink kiemelkedő 
színvonalúak (tornaterem, különálló sportcsarnok, 
szabadtéri tenisz- és kézilabdapálya).  
Színházlátogatások és Operakaland, Parlamenti órák, 
osztálytermi színházi előadások, hangversenyek 
(Filharmóniai koncertek, Vidáman a komolyzenéről), 
kulturális bemutatók, és számos fellépés tarkítja a 
szabadidős programok körét.  
Külföldi tanulmányutakat is szervezünk minden évben a 
diákok nyelvi kompetenciájának és motivációjának 
erősítése érdekében. 
Pedagógiai munkánkban fontosnak tartjuk a szabadidő 
hasznos eltöltésének hangsúlyozását, a közösséghez 
való tartozás élményének megtapasztalását. A 
gyermekek érzelmi intelligenciáját többek közt a 
drámapedagógia módszerével, az ének-zene oktatás 
segítségével bontakoztatjuk ki. Nagy hangsúlyt fektetünk 
az önismeret fejlesztésére és a resztoratív 
konfliktuskezelési technikák elsajátítására. 

4.) Fakultációk, tanműhelyek, számítógépes 
felszereltség: Valamennyi kötelező és a leggyakrabban 
választott érettségi tantárgyból emelt szintű előkészítőt 
biztosítunk. Interaktív táblás, tanulói tablettel ellátott 
szaktantermeinkben kompetenciaalapú oktatást 



folytatunk. Tanáraink a digitális pedagógiai módszereit is 
alkalmazzák a tanórákon. 

5.) Tehetséggondozás: Iskolánk regisztrált Tehetségpont. 

A különböző tantárgyakban, művészeti ágakban és a 
sportban tehetséges tanulóink fejlődéséhez iskolai 
keretek között minden segítséget megadunk, illetve 
támogatjuk más szervezetekben való részvételüket. A 
kettős különlegességű gyermekekre ugyanúgy nagy 
figyelmet fordítunk, mint a kiemelkedő tehetségekre. 
Tehetséggondozó munkánk egyéni és kiscsoportos 
formában folyik.  

6.) Valamennyi vidéki tanulónk kollégiumi elhelyezést 
kaphat. Az iskola menzáján, helyben étkezést tudunk 
biztosítani. Két alapítványunk segíti a gazdag tanórán 
kívüli programok szervezését és lebonyolítását. 

7.) Megközelíthetőség, közlekedés: A Pécsi Kodály 
Zoltán Gimnázium a város minden pontjáról kényelmesen 
megközelíthető, a Budai Vámnál lévő távolsági 
buszmegálló is csupán néhány percre van az 
intézménytől. Az iskola csendes, barátságos zöldövezeti 
környezetben található. 


