5 évfolyamos technikum
(egészségügyi ágazat)
0003 – 5 évfolyamos technikum
(a szakgimnázium utódja)
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 OKJ-s gyakorló
ápoló szakképesítést szereznek. A választott
nyelvből – intézményen belül – (angol vagy német) nyelvvizsgázási lehetőséget biztosítunk.

Pályaválasztási tájékoztató rendezvényeket a jelen járványügyi
előírásoknak megfelelően tartunk. Az érdeklődők az iskola
honlapján és elektronikus úton
is kaphatnak személyre szóló
tájékoztatást!
(www.padanyi.uni-pannon.hu)

Technikumban tanuló diákjaink tanulmányaik során ösztöndíjban részesülnek. Továbbá lehetőség nyílik arra, hogy tanulóink a
Semmelweis Orvostudományi Egyetemmel kötött együttműködési megállapodás alapján iskolánkban folytathassák tanulmányaikat 14. évfolyamon. A képzés oklevelét a SOTE állítja ki és
kredit beszámítást jelent az Egészségtudományi
Kar szakjaihoz.
Erre a képzésre a 8. évfolyamos diákok
az általános felvételi eljárás keretében jelentkezhetnek, az általános iskolájukban igényelhető Jelentkezési lap és Tanulói adatlap elküldésével.

Határidő: 2022. február 18.
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0001

NYOLCÉVFOLYAMOS, EMELT ANGOL
NYELVI KÉPZÉS

0002

NYOLCÉVFOLYAMOS, EMELT NÉMET
NYELVI KÉPZÉS

0003 EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKUM
0004 1+4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM
ANGOL ELŐKÉSZÍTŐS, 2. NYELV:
NÉMET, OLASZ VAGY FRANCIA
0005 1+4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM
NÉMET ELŐKÉSZÍTŐS, 2. NYELV:
ANGOL, OLASZ VAGY FRANCIA

Gimnázium
0001 / 0002 – Nyolcévfolyamos képzés
Az „első” idegen nyelveket – angol /
német nyelv – kiscsoportban, megnövelt óraszámban tanítjuk, diákjainkat nyelvvizsgára
készítjük fel. A 9. évfolyamtól az angol, német,
olasz, francia nyelvek közül választhatnak második idegen nyelvet – legalább 8 fő jelentkező
esetén.
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.
A tanórán kívüli foglalkozások kínálatával – múzeumi órák, városismereti séták,
üzemlátogatások, tanulmányi kirándulások, szakkörök és versenyfelkészítő foglalkozások, nyári
táborok – az elméleti ismeretek alkalmazását, képességek és készségek fejlesztését, az egészséges
szellemi-kulturális igények kialakítását valósítjuk
meg.
Erre a képzésre a 4. évfolyamos diákok az általános 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.

Határidő: 2022. február 18.

0004 – Angol nyelvi előkészítő évfolyamos
gimnáziumi osztály
Az első évben kiemelten folyik az első idegen
nyelv (angol) oktatása heti 12 órában, illetve a
második nyelvet (választhatóan német, francia,
olasz) is megemelt óraszámon (heti 6) sajátíthatják el tanulóink. Első idegen nyelv az általános
iskolában tanult nyelv.
0005 – Német nyelvi előkészítő évfolyamos
gimnáziumi osztály
Az első évben kiemelten folyik az első idegen
nyelv (német) oktatása heti 12 órában, illetve a
második nyelvet (választhatóan angol, francia,
olasz) is megemelt 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.
Ezekre a képzésekre a 8. évfolyamos diákok az általános felvételi eljárás keretében jelentkezhetnek, az általános iskolájukban igényelhető Jelentkezési lap és Tanulói adatlap elküldésével.

Határidő: 2022. február 18.

A nyelvi előkészítős gimnáziumi, valamint technikumi felvételi eljárásról
A hozzánk jelentkező nyolcadikos tanulóknak meg kell írnia a
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. csütörtök
14 óra.
A jelentkezési lapok megküldésének
határideje: 2022. február 18.
A technikumba való felvétel további feltétele az egészségügyi alkalmassági vizsgálat, melynek időpontjáról a felvett tanulókat értesítjük.

A felvételi rangsor kialakításának elvei:
A 9. évfolyamra meghirdetett képzési
formáinkon a hozott és a szerzett pontszámok
alapján alakítjuk ki a rangsort.
Felekezeti iskolaként egyéb szempontokat is figyelembe vehetünk (például plébánosi
ajánlás).

