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Pályaválasztási tájékoztató rendezvényeink
1. felvételi tájékoztató: 2021. október 18. hétfő, 17:00 óra, iskola dísztermében
2. felvételi tájékoztató: november 9. kedd, 17:00 óra, iskola dísztermében
3. felvételi tájékoztató: december 1. szerda, 17:00 óra, iskola dísztermében
A tájékoztató rendezvényeket az érvényes járványügyi előírások figyelembe vételével
tartjuk meg. Kérjük az érdeklődőket, hogy az iskola honlapját kísérjék figyelemmel!

Induló képzéseink
kódszám

megnevezés

0001

8 évfolyamos, emelt óraszámú angol nyelvi képzés
(csak 4. évfolyamos tanulóknak)

0002

8 évfolyamos, emelt óraszámú német nyelvi képzés
(csak 4. évfolyamos tanulóknak)

0003

5 évfolyamos technikum (a szakgimnázium utódja)

0004

1 + 4 évfolyamos gimnázium, angol nyelvi előkészítő
évfolyammal / 2. nyelv német, olasz vagy francia

0005

1 + 4 évfolyamos gimnázium, német nyelvi előkészítő
évfolyammal / 2. nyelv angol, olasz vagy francia
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Bemutatkozás röviden
A Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Technikum és Általános Iskola
Veszprém belvárosában helyezkedik el.
Iskolánkat Ranolder János (1806-1875) püspök alapította 1854-ben - az Irgalmas Nővérek Veszprémi
Ranolder Intézete az 1948-as államosításig működött. Az 1991-ben – piarista igazgatással - újra alapított
egyházi iskolánk fenntartója a Veszprémi Főegyházmegye.

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

Kötelező tantárgy a hit-és erkölcstan (heti 2 óra), amit szentmisék, lelki
gyakorlatok élményei gazdagítanak.
Intézményünkben akkreditált német (ÖSD) nyelvvizsgaközpont működik,
továbbá angol (DEXAM) nyelvvizsga vizsgahelyeként is működünk. Diákjaink
számára ingyenes felkészítő kurzusokat szervezünk.
Elnyertük az „Örökös ökoiskola” címet, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácstól
újabb három évre megkaptuk az „Akkreditált Kiváló Tehetségpont” címet.
Együttműködési és diákcsere kapcsolatunk van egy németországi (Bamberg),
valamint két lengyel egyházi iskolával (Krakkó, Rzesów).
Iskolánk korszerű tornacsarnokában és tornatermeiben sokféle délutáni
sportfoglalkozást (pl. falmászás, kézilabda, kosárlabda, röplabda, küzdősportok,
aerobik, szertorna stb.) kínálunk a kötelező testnevelés órákon kívül is.
Multifunkciós rendezvénytermünk ad otthont közösségi rendezvényeknek,
előadásoknak, néptánc-foglalkozásoknak. A 9. évfolyamon minden tanulónk
úszásoktatásban részesül.
A technikumban illetve szakképzésben tanuló diákok számára korszerű
egészségügyi szaktantermek biztosítják a szakma elméleti és gyakorlati oktatását.
Az iskolánk és a Semmelweis Egyetem között született együttműködési
megállapodás célja a szakképzésből a felsőoktatásba jutó tanulók arányának
növelése, a két szint közötti átmenet elősegítése.
Könyvtár, konditerem, énekkar, cserkészcsapat, színjátszó kör állnak tanulóink
rendelkezésére. Bérletes rendszerben színház- és hangverseny látogatást
szervezünk. Menzát igénylő diákjaink helyben, iskolánk 170 fős ebédlőjében
étkezhetnek.
Kollégium: távolabb lakó tanulóink (9. évfolyamtól) az iskolánktól 5 percnyire
lévő 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. ( https://davidikum.edu.hu/ )

Várjuk azoknak a tanulni vágyó diákoknak a jelentkezését,
akik nyitottak a keresztény értékrendre
és az egyetemes szeretetet elfogadják életük legfőbb irányadójának.
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I. Gimnázium
0001 – Nyolc évfolyamos képzés - emelt óraszámú angol nyelvi képzés,
projektpedagógiai módszertani program
0002 – Nyolc évfolyamos képzés - emelt óraszámú német nyelvi képzés,
projektpedagógiai módszertani program
Az „első” idegen nyelveket – angol/német nyelv – kiscsoportban, megemelt
óraszámban tanítjuk az 5–9., illetve a 11–12. évfolyamokon, diákjainkat nyelvvizsgára
készítjük fel. A 9. évfolyamba lépve diákjaink – legalább nyolc fő jelentkezése esetén - az
angol, német, olasz, francia nyelvek közül választhatnak második idegen nyelvet.
A képzésben részt vevő diákok kiemelt tehetséggondozása és versenyeztetése fontos
része a felsőfokú tanulmányok előkészítésének.
Tanulóinkat a 11–12. évfolyamokon – a felsőoktatásba való felvételhez szükséges
tantárgyakból – szabadsávos, illetve fakultációs órakeretben, intenzíven, kis létszámú
tanulócsoportokban készítjük fel az emelt szintű érettségi vizsgákra.









Felvételi eljárás a nyolc évfolyamos képzésre
Erre a képzésre a 4. évfolyamos diákok az általános középfokú felvételi eljárás
keretében jelentkezhetnek, az általános iskolájukban igényelhető, vagy az
Oktatási Hivatal honlapjáról – szülői regisztrációt követően, ún. egyéni
jelentkezés formájában –kinyomtatandó „Jelentkezési lap” és „Tanulói
adatlap” elküldésével.
o Határidő: 2022. február 18.
Írásbeli vizsgát, felvételi elbeszélgetést nem szervezünk.
A felvétel elbírálásánál figyelembe vesszük a tanuló magatartás és szorgalom
értékelését, valamint a 3. évfolyam év végi és a 4. évfolyam félévi
osztályzatait (matematika, magyar nyelv, irodalom, környezetismeret, idegen
nyelv, hit- és erkölcstan/etika), ezért a bizonyítvány, valamint a félévi értesítő
másolatait kérjük mellékelni a Jelentkezési laphoz!
Felvételi pontszámítás: a fentebb leírt 12 osztályzat számösszegét el kell
osztani 60-al, a kapott százalék-érték jelenti a felvételi pontszámot.
Pontszám-azonosságok fennállása esetén az elbírálás a következő:
o a 3. évf. év végi, 4. évf. félévi magatartás/szorgalom osztályzatokat,
o illetve – felekezeti iskolaként – egyéb szempontokat is figyelembe
vehetünk (például plébánosi ajánlás).
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0004 – Angol nyelvi előkészítő évfolyamos gimnáziumi tanulmányi terület
Az első évben kiemelten folyik az első idegen nyelv (angol) oktatása heti 12 órában,
illetve a második nyelvet (választhatóan német, francia, olasz) is magas óraszámon (heti
6) sajátíthatják el tanulóink. Első idegen nyelv az általános iskolában tanult nyelv.
0005 – Német nyelvi előkészítő évfolyamos gimnáziumi tanulmányi terület
Az első évben kiemelten folyik az első idegen nyelv (német) oktatása heti 12 órában,
illetve a második nyelvet (választhatóan angol, francia, olasz) is magas óraszámon (heti
6) sajátíthatják el tanulóink. Első idegen nyelv az általános iskolában tanult nyelv.
Fakultációink rendszere a gimnáziumban: 11–12. évfolyamos tanulóink –
továbbtanulási szándékukhoz igazítva – szabadsávos, illetve fakultációs
órák keretében készülhetnek az emelt szintű érettségi vizsgákra. A
pályaválasztást meghatározó humán vagy természettudományos
tárgyból/tárgyakból emelt képzési szintű és óraszámú, kis létszámú
csoportban tanulhatnak sávos tanrendben.

II.
5 évfolyamos technikum (egészségügyi)
0003 – 5 évfolyamos technikumi képzési terület
Iskolánkban 2020 szeptemberétől ötéves technikumi képzés keretei közt tanulhatnak
diákjaink, ahol a közismereti tárgyak mellett az egészségügyi ismereteket sajátíthatják el.
9–10. évfolyamon ágazati alapképzésben részesülnek, majd az ezt követő 3 tanévben
emelkedik a szakmaspecifikus tantárgyak óraszáma. 12. osztályban közismereti
tárgyakból érettségiznek diákjaink, majd az ötödik év végén emelt szintű szakmai
érettségi vizsgát tesznek, és ezzel gyakorló ápoló szakképesítést szereznek. A választott
nyelvből – intézményen belül – (angol vagy német) nyelvvizsgázási lehetőséget
biztosítunk.
Technikumban tanuló diákjaink tanulmányaik során ösztöndíjban részesülnek.
Továbbá lehetőség nyílik arra, hogy tanulóink - a Semmelweis Orvostudományi
Egyetemmel kötött együttműködési megállapodás alapján - a 14. évfolyamon
iskolánkban folytathassák tanulmányaikat a magasabb tudásszint megszerzése
érdekében. A képzés oklevelét (okleveles technikus) a S.O.T.E. állítja ki, résztvevői
kreditbeszámítást szereznek a S.O.T.E. Egészségtudományi Karának szakjaihoz.
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A nyelvi előkészítős gimnáziumi, valamint a technikumi felvételi eljárásról
A hozzánk jelentkező nyolcadikos tanulóknak meg kell írnia a felvételi eljárást megelőző
központi írásbeli felvételi dolgozatot matematikából és magyar nyelvből. Fontos:
 A központi vizsgára jelentkezés határideje: 2021. december 3.
 A vizsga időpontja: 2022. január 22. szombat 10 óra.
 Pótló vizsga: 2022. január 27. 14 óra.
10. A jelentkezési lapok megküldésének határideje: 2022. február 18.
11. A nyelvi előkészítő évfolyamos tanulmányi területek esetében az idegen nyelv
tanulásával, értékelésével kapcsolatos felmentés kizáró ok.
12. A technikumba való felvétel további feltétele az egészségügyi alkalmassági
vizsgálat, melynek időpontjáról a felvett tanulókat értesítjük.
A felvételi rangsor kialakításának általános elvei
A 9. évfolyamra meghirdetett képzési formáinkon a hozott és a szerzett pontszámok
alapján alakítjuk ki a rangsort, a számítás módját az alábbi táblázatban ismertetjük.
Pontszám-azonosságok fennállása esetén az elbírálási szempontok rangsora
(döntetlenség esetében) a következő:
1. a központi felvételi vizsgán több pontot szerzett tanulót soroljuk előbbre;
2. ha továbbra is döntetlen, akkor a hozott pontok közül
a. gimnázium esetén az idegen nyelvből,
b. technikum esetén pedig biológiából
a magasabb osztályzatot szerzett tanulót soroljuk előbbre.
Felekezeti iskolaként egyéb szempontokat is figyelembe vehetünk (például plébánosi
ajánlás).
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Tanulmányi eredmények
alapján számított részpontok

Felvételi pontszám számítása
7. évfolyam év végi
osztályzatok:

Központi
felvételi
vizsgán
szerzett
részpontok

8. évfolyam félévi
osztályzatok:

nyelvi előkészítő évfolyamos
gimnáziumi képzésre
(1) a magyar nyelv és az

irodalom tantárgyak
átlaga1
(2) történelem
(3) idegen nyelv kétszer
számítva
(4) matematika

technikumi
(egészségügyi) képzésre
13.
14.
15.
16.
17.

összesen:

max. 50 pont

súlyozás:

0,45 (45%)

magyar nyelv:

max. 50

matematika:

max. 50

összesen:

max. 100

súlyozás:

0,55 (55%)

Felvételi összpontszám
kiszámítása:

magyar nyelv
irodalom2
idegen nyelv
matematika
biológia

45*(elért tanulmányi pontszám / 50)
+
55*(elért felvételi vizsgapont / 100)

FIGYELEM! A Padányi Katolikus Iskola, valamint Tótvázsonyi Tagiskolája általános iskolás nyolcadik
évfolyamos diákjai számára az intézmény biztosítja a közvetlen továbbhaladást gimnáziumi és
technikumi osztályaiba, amennyiben magatartásuk és szorgalmuk legalább jó, illetve 8. évfolyamos
tanulmányi eredményük legalább 4,3 (technikum esetében 3,8) átlagú, továbbá nyelvi előkészítő
évfolyam esetében az első idegen nyelvből jeles osztályzat szükséges!
Az érintett tanulóknak – amennyiben nem kívánnak más iskolába felvételizni - nem kell
Jelentkezési lapot kitölteniük, mentesülhetnek a központi felvételi eljárás alól!

1

Ha a tanuló 7. évfolyamról kiállított bizonyítványában, illetve 8. évfolyamos félévi értesítőjében a magyar nyelv és irodalom
egy tantárgyként szerepel, akkor ennek érdemjegye számítandó be!
2
Ha a tanuló 7. évfolyamról kiállított bizonyítványában, illetve 8. évfolyamos félévi értesítőjében a magyar nyelv és irodalom
egy tantárgyként szerepel, akkor ennek érdemjegye kétszer számítandó be!
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