Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium,
Szakgimnázium és Általános Iskola
8200 Veszprém, Szeglethy u. 6.
Tel.: 88/420-011, fax: 88/410-255
Levélcím: 8201 Veszprém, Pf. 154.
e-mail cím: iskola@padanyi.sulinet.hu
Honlap: www.padanyi.uni-pannon.hu
OM azonosító: 038156
intézményvezető: Szabó László Miklós igazgató

Pályaválasztási rendezvényeink időpontjai:
 2016. október 17. hétfő, 17 óra
 2016. november 15. kedd, 17 óra
 2016. december 5. hétfő, 17 óra

Pályaválasztási felelősök
Magyarné Sipos Mária igazgatóhelyettes
Gaál Richárd igazgatóhelyettes
Nagyné Kovács Erika igazgatóhelyettes

– 4 és 5 évfolyamos gimnázium
– 8 évfolyamos gimnázium
– egészségügyi szakgimnázium

Induló képzéseink

kódszám

8 évfolyamos gimnázium (csak 4. osztályos tanulóknak)

0001

4 évfolyamos gimnázium, humán orientáció

0002

Nyelvi előkészítő évfolyamos gimnázium (1 + 4 év), emelt szintű angol első és emelt
szintű német második idegen nyelv

0003

Nyelvi előkészítő évfolyamos gimnázium (1 + 4 év), emelt szintű német első és emelt
szintű angol második idegen nyelv

0004

4 évfolyamos egészségügyi szakgimnázium

0005

Várjuk azoknak a tanulni vágyó diákoknak a jelentkezését, akik nyitottak a
keresztény értékrendre és az egyetemes szeretetet elfogadják életük legfőbb
irányadójának.

Iskolánkról röviden
Iskolánkat Ranolder János (1806-1875) püspök alapította 1854-ben - az Irgalmas Nővérek Veszprémi
Ranolder Intézete 1948-as államosításáig működött, mint Veszprém első nőnevelő intézménye.
Egyházi fenntartású iskolánkban összesen 14 évfolyamon mintegy 830 tanulót, hallgatót oktatunknevelünk. Képzésprofilunk összetett: általános iskola, gimnázium, egészségügyi szakgimnázium,
OKJ-s képzések.

Nyelvvizsgaközpont
Intézményünkben akkreditált német (ÖSD) nyelvvizsgaközpont működik, illetve 2017.
január 1-től angol (DExam) nyelvvizsga vizsgahelyeként működünk. Diákjaink ingyenes

felkészítő kurzuson vehetnek részt, sikeres nyelvvizsgájuk vizsgadíját iskolánk alapítványa
visszatéríti.

Kulturális élet
Könyvtár, konditerem, énekkar, cserkészcsapat, filmklub, színjátszó kör állnak tanulóink
rendelkezésére. Bérletes rendszerben évi három-négy színház- és hangverseny látogatásra
nyílik lehetőség.

Hitélet
Kötelező tantárgy a hit-és erkölcstan (heti 2 óra), amit szentmisék, lelki gyakorlatok, hittan
táborok élményei gazdagítanak.

Sportélet
Iskolánk nagyméretű, jól felszerelt tornacsarnokában és tornatermeiben, valamint a 2016
tavaszán átadott műfüves sportpályáján sokféle sportfoglalkozást kínálunk a kötelező
testnevelés órákon kívül is (pl. falmászás, kézilabda, kosárlabda, röplabda, küzdősportok,
szertorna stb.). A 9. évfolyamon minden tanulónk úszásoktatásban részesül.

Tehetséggondozás
2016 őszén másodszor, újabb három évre megkaptuk a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácstól
az „Akkreditált Kiváló Tehetségpont” címet.

Ökoiskola
Már kétszer elnyertük az ökoiskola címet. Iskolaudvarainkon gyógynövénykertet gondozunk,
téli madáretetőt tartunk fenn, támogatjuk a szelektív hulladékgyűjtést.

Padányi Schola Alapítvány
A 2008-ban alapított, közhasznú alapítvány sikeresen nyújt támogatást diákjainknak, legyen
szó akár tehetséggondozásról, nyelvvizsga-díjakról, akár a szociálisan rászorulókról. Az
alapítvány kuratóriumát zömmel tanulóink szülei alkotják.

Együttműködési és diákcsere kapcsolataink




Németországban: egy bambergi középiskolával, valamint egy Passau melletti gondozási
központtal (Hauzenberg),
Erdélyben: a partiumi Szatmárnémetiben lévő Kölcsey Ferenc Főgimnáziummal,
Lengyelországban: a Prezentációs nővérek krakkói és rzeszówi iskoláival.

Kollégium
Távolabb lakó tanulóink (9. évfolyamtól) a Davidikum Római Katolikus Kollégiumban
(Veszprém Eszterházy utca 15.) nyernek elhelyezést. A Davidikum szépen felújított patinás
épülete, hatalmas parkja, sportpályái, könyvtára a tanulók pihenéséhez és eredményes
tanulásához egyaránt kiváló hátteret biztosítanak.

Meghirdetett képzéseink
I. Gimnázium
(A) Nyolc évfolyamos gimnázium - emelt óraszámú idegen nyelvi képzés






Idegen nyelvek:
o az angol / német nyelvet az 5–9. valamint a 11–12. évfolyamokon emelt óraszámban
és csoportbontásban (kiscsoport) tanítjuk.
o A második idegen nyelvet a 9. évfolyamra lépő diákjaink választhatják meg: angol,
német, latin, olasz, francia, orosz nyelvek közül.
o Idegen nyelvoktatásunk emelt óraszámon történik, ennek célja a közép/felsőfokú
államilag elismert nyelvvizsgára, emelt szintű nyelvi érettségire való felkészítés!
Az emelt szintű érettségi vizsgákra, felsőfokú tanulmányokra intenzív felkészítő
fakultációkat szervezünk a 11–12. évfolyamon.
A képzésben részt vevő diákok kiemelt tehetséggondozása és versenyeztetése fontos része
a felsőfokú tanulmányok előkészítésének.
Tanórán kívüli foglalkozások formájában (múzeumi órák, városismereti séták,
üzemlátogatások, tanulmányi kirándulások, szakkörök és versenyfelkészítő foglalkozások,
nyári táborok) valósítjuk meg az elméleti tudás alkalmazását, készségek–képességek
fejlesztését, az egészséges szellemi-kulturális igények kialakítását.

A nyolc évfolyamos gimnáziumi felvételi eljárásról
a) A képzésre a 4. évfolyamos diákok az általános felvételi eljárás keretében jelentkezhetnek,
az általános iskolájukban igényelhető, vagy az Oktatási Hivatal honlapjáról letölthető
jelentkezési és adatlap kitöltésével, elküldésével. Határidő: 2017.02.15.
b) A felvétel elbírálásánál figyelembe vesszük a tanuló magatartását és szorgalmát, a 3. évfolyam
év végi és a 4. évfolyam félévi osztályzatait, ezért a 3. évfolyamos bizonyítvány és a 4.
évfolyamos félévi értesítő másolatait a jelentkezési laphoz kérjük mellékelni!
c) A jelentkezéshez mellékelhető plébánosi ajánlás.

(B) Négy évfolyamos gimnáziumi képzés, humán orientáció






a magyar nyelv és irodalom, a történelem tantárgyak oktatása emelt óraszámban;
az idegen nyelvek oktatása emelt óraszámban és csoportbontásban;
az általános iskolában már tanult idegen nyelvet a 9. évfolyamon heti 5, a 10. évfolyamon
heti 4, a 11–12. évfolyamokon heti 5 órában tanítjuk.
Második idegen nyelvnek választhatók: heti 3 órában angol, német, latin, olasz, francia,
orosz.
Idegen nyelvoktatásunk emelt óraszámon történik, ennek célja a közép/felsőfokú államilag
elismert nyelvvizsgára, emelt szintű nyelvi érettségire való felkészítés!
Az emelt szintű érettségire, felsőfokú tanulmányokra felkészítő fakultációt szervezünk a 11–
12. évfolyamon.

(C) Nyelvi előkészítő évfolyamos gimnázium (1 + 4 év), emelt szintű angol első és
emelt szintű német második idegen nyelv
… azoknak, akik az általános iskolában angol nyelvet tanultak:


Az első évben az angol nyelv – mint első idegen nyelv – oktatása heti 12 órában,





A második idegen nyelv a német, amelyet szintén megemelt óraszámon, heti 6 órában
sajátíthatnak el tanulóink.
Idegen nyelvoktatásunk emelt óraszámon történik, ennek célja a közép/felsőfokú államilag
elismert nyelvvizsgára, emelt szintű nyelvi érettségire való felkészítés!
Az emelt szintű érettségire, felsőfokú tanulmányokra felkészítő fakultációt szervezünk a 11–
12. évfolyamon.

(D) Nyelvi előkészítő évfolyamos gimnázium (1 + 4 év), emelt szintű német első és
emelt szintű angol második idegen nyelv
… azoknak, akik az általános iskolában német nyelvet tanultak:





Az első évben a német nyelv – mint első idegen nyelv – oktatása heti 12 órában,
a második idegen nyelv az angol, amelyet szintén megemelt óraszámban, heti 6 órában
sajátíthatnak el tanulóink.
Idegen nyelvoktatásunk emelt óraszámon történik, ennek célja a közép/felsőfokú államilag
elismert nyelvvizsgára, emelt szintű nyelvi érettségire való felkészítés.
Az emelt szintű érettségire, felsőfokú tanulmányokra felkészítő fakultációt szervezünk a 11–
12. évfolyamon.

II. Szakgimnázium
4 + 2 évfolyamos egészségügyi szakgimnáziumi osztály:






Jelentkezni lehet a 8. osztály befejezése után. A 9–12. évfolyamokon szakmai alapozás
történik. A 12. évfolyam végén a tanulók szakérettségi vizsgát tesznek.
Szakgimnáziumi tanulóink egy – az általános iskolában is tanult – idegen nyelvet tanulnak
négy éven át, és ebből a nyelvből érettségi vizsgát tesznek.
Érettségi után a továbbtanulás lehetősége: szakirányú és nem szakirányú is lehet.
Érettségizett diákjaink tanulmányaikat iskolánkban folytathatják szakirányú szakképesítő
évfolyamon:
- a 13. évfolyam végén OKJ-s gyakorló ápolói, gyakorló csecsemő- és gyermekápolói
szakképesítést,
- a 14. évfolyamon OKJ-s ápolói szakképesítést szerezhetnek.
Valamint más intézményben szakirányú felsőoktatásban és nem szakirányú közép- vagy
felsőfokú végzettséget adó iskolákban.

A négy évfolyamos gimnáziumi, valamint a szakgimnáziumi felvételi
eljárásról
a) A hozzánk jelentkező diáknak meg kell írnia a felvételi eljárást megelőző központi írásbeli
felvételi dolgozatot matematikából és magyar nyelv és irodalomból.
 A vizsgára jelentkezés határideje: 2016. december 9.
 A vizsga időpontja: 2017. január 21. szombat 10 óra.
 Pótló vizsga: 2017. január 26. csütörtök 14 óra.
b) A felvételi pontok számítása: a központi felvételi vizsga eredménye, valamint
- humán orientációra jelentkezőknél: irodalom, magyar nyelv, történelem, idegen nyelv,
matematika tárgyak 7. évf. év végi és 8. évf. félévi osztályzatai;
- idegen nyelvi elkészítős gimnáziumi képzésre jelentkezőknél: irodalom, magyar nyelv,
idegen nyelv duplázva (!), matematika tárgyak 7. évf. év végi és 8. évf. félévi osztályzatai;
- egészségügyi szakgimnáziumba jelentkezőknél: irodalom, magyar nyelv, idegen nyelv,
matematika, biológia tárgyak 7. évf. év végi és 8. évf. félévi osztályzatai.

Ezeket az osztályzatokat a jelentkezési lapon kérjük feltüntetni!
c) Az egészségügyi szakgimnáziumba az a tanuló vehető fel, aki az egészségügyi alkalmassági
feltételeknek megfelel.
d) FIGYELEM! A Padányi Katolikus Iskola, valamint Tótvázsonyi Tagiskolája nyolcadikos tanulói
számára az intézmény biztosítja a közvetlen továbbhaladást gimnáziumi és szakgimnáziumi
osztályaiba, amennyiben magatartásuk és szorgalmuk, illetve tanulmányi eredményük
legalább jó (a nyolc évfolyamos gimnázium esetén jeles) rendű!
Az érintett tanulóknak nem kell jelentkezési lapot kitölteniük, mentesülnek a központi
felvételi eljárás alól!

III. Érettségire épülő szakképzés
1. Iskolarendszerű képzés, szakgimnáziumi szakképzés
Szakképesítés (képzési program)
megnevezése
1. Gyakorló ápoló

OKJ szám

időtartama

54 723 02

1–2 év

2.

Gyakorló csecsemő
54 723 03
és gyermekápoló

1–2 év

3.

Kisgyermek-gondozó,
54 761 02
nevelő

2 év

Jelentkezés
feltétele

érettségi

határideje

2017.08.30.

képzési költség

első és második
szakképesítés
államilag
finanszírozott

2. Iskolarendszerű képzés, felnőttoktatás
Szakképesítés (képzési program)
megnevezése

Jelentkezés

OKJ szám

időtartama

feltétele

1. Ápoló

55 723 01

1 év

gyakorló
ápoló

2. Gyakorló ápoló

54 723 02

1–2 év

54 723 03

2 év

3.

Gyakorló csecsemőés gyermekápoló

határideje

2017.08.30.
érettségi

képzési költség

első és második
szakképesítés
államilag
finanszírozott

A képzéseket megfelelő számú jelentkező esetén indítjuk!
a) Ápoló: az ápoló az egészségügyi ellátást nyújtó szakemberek csoportjának jelentős tagja. A
képesítés feljogosítja őt arra, hogy az egészség megőrzésében, az egészséges életmódra
nevelésben, a betegek ápolásában, a gyógyításban, a rehabilitációban a kompetencia szintjén
tevékenykedjen.
b) Gyakorló ápoló: feladata, hogy ápolja, gondozza az egészségügyi, ill. gondozási feladatokat
ellátó intézmények különböző osztályain gyógykezelt betegeket. Számos későbbi ráépülés
lehetővé teszi a további szakosodást.
c) Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló: feladata az újszülöttek és koraszülöttek, valamint a
beteg csecsemők, kisgyermekek ápolása, gondozása, korszerű szakmai, pedagógiai,
pszichológiai ismeretek alapján, az etikai normákat betartva.

d) Kisgyermek-gondozó, nevelő: a kisgyermek-gondozó, nevelő feladata, hogy magas színvonalú
elméleti és gyakorlati tudás birtokában gyermekszeretettel, empátiával végezze gondozó és
nevelő tevékenységét.

