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Az iskola rövid bemutatkozása 

 

A Pécsi Tudományegyetem gazdag hagyományokkal rendelkező gyakorló 

középiskolája a 2022/2023-as tanévben is szeretettel várja mindazon nyolcadik 

osztályosok jelentkezését, akik a képességfejlesztéssel összehangolt, a kor 

követelményeinek megfelelő versenyképes tudás megszerzésére törekszenek, s egy 

örökösen megújuló, alkotó kedvű közösség tagjai kívánnak lenni. 

 

Iskolánk négy, illetve öt évfolyamos gimnáziumi képzést folytat. A 2022/2023-as 

tanévben a 9. évfolyamon hat gimnáziumi osztályt indítunk. Emelt óraszámú képzést 

biztosítunk az osztályprofilnak megfelelően angol, német, biológia, fizika, kémia, 

matematika, informatika és humán (irodalom, történelem) tantárgyakból. A 

sportágismereti osztályunkban heti öt, helyben tartott testnevelés óra lesz. A humán 

osztálytípusban az érettségi tantárgyak és az idegen nyelvek órái kapnak nagyobb 

szerepet. Továbbra is új képzési elemünk a nyelvi előkészítő osztály a „Ny” jelű 

osztálytípusunkban. 

 

A tizenegyedik évfolyamtól kezdődően minden osztálytípus tanulója egyéni választása 

alapján (megfelelő számú jelentkezés esetén) a meghirdetett tantárgyakból készülhet 

a közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgákra. 

 

Az általános sportágismereti osztályban az emelt szintű testnevelés érettségi mellett 

felkészítünk a különböző felsőoktatási képzések alkalmassági vizsgáira is. Az osztály 

egy kisebb részét igazolt kosárlabdázó sportolók adják. 

 

Az angol és a német emelt óraszámú osztályokban a tanulók magas szintű nyelvi 

képzésben (közép- és felsőfokú nyelvvizsgára való felkészítés) vesznek részt, a 

biológia-fizika-/kémia, valamint a matematika-informatika osztályban pedig emelt 

óraszámban foglalkoznak a természettudományos, illetve az osztály jellegének 

megfelelő tantárgyakkal. A humán osztályban a tanulók lehetőséget kapnak arra, hogy 

a humán tárgyakban ismereteiket elmélyítsék. Az érdeklődő tanulókat szakköri 

foglalkozásokon készítjük fel a megyei és az országos tanulmányi versenyekre. 
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Az ország többi gyakorlóiskolájához hasonlóan intézményünk is elsősorban a 

továbbtanulásra készíti fel diákjait, élve a Pécsi Tudományegyetemmel való kapcsolat 

előnyeivel. DSD iskolaként tanulóink ingyenes német nyelvvizsgát tehetnek, valamint 

részesülhetnek a nemzetközi DSD iskolák hálózatának előnyeivel.  A PTE Idegen 

Nyelvi Titkárság szervezésében kedvezményesen szerezhetnek angol és más idegen 

nyelvekből ECL nyelvvizsgát tanulóink. 

 

Iskolánkra színes diákélet, sokoldalú sport- és művészeti tevékenység jellemző: 

többek között színjátszó és versmondó kör, zenekar, kamarakórus és vegyeskar kínál 

hangulatos elfoglaltságot; röplabda, úszás és futóedzéseink sportos tevékenységi 

formákat. Sportlétesítményeink, valamint a sokszínű idegen nyelvek és a digitális 

kultúra tanulásának feltételei országosan is kimagaslóak. Kiemelt törekvésünk az 

egészséges életmódra, családi életre és környezettudatosságra való nevelés.  

 

Tanulóink sajátos tehetségfejlesztő lehetőséggel élhetnek. Programunk a tanulók erős 

oldalainak fejlesztése mellett a gyenge oldalaira is koncentrál. Tehetség 

kibontakoztató foglalkozásainkon túl magyarból és matematikából fejlesztő 

foglalkozásokat biztosítunk. A tehetségműhelyeinkbe bekapcsolódnak a Pécsi 

Tudományegyetem érintett karai, tanszékei is. 

 

Gimnáziumunk nem rendelkezik saját kollégiummal. Jó szívvel ajánljuk az iskolánk 

közelében található Hajnóczy József Kollégiumot. (https://hajnoczy-koll.hu/) 

 

 

Képzési kínálatunk 
 

 Kód Osztályprofil  

A 

0001 
4 évfolyamos, az általános kerettantervre épülő, helyi 

tantervű általános sportágismereti osztály 

0002 
4 évfolyamos, az általános kerettantervre épülő, helyi 

tantervű  kosárlabda osztály 

B 0003 
4 évfolyamos, az általános kerettantervre épülő, helyi tantervű emelt 

óraszámú angol osztály 

C 0004 
4 évfolyamos, az általános kerettantervre épülő, helyi tantervű  emelt 

óraszámú német osztály 

Ny 

0005 
1+4 évfolyamos, az általános kerettantervre épülő, helyi 

tantervű  emelt óraszámú biológia-fizika nyelvi előkészítő osztály 

0006 
1+4 évfolyamos, az általános kerettantervre épülő, helyi 

tantervű  emelt óraszámú biológia-kémia nyelvi előkészítő osztály 

E 0007 
évfolyamos, az általános kerettantervre épülő, helyi tantervű  emelt 

óraszámú matematika-informatika osztály 

F 0008 
évfolyamos, az általános kerettantervre épülő, helyi tantervű  emelt 

óraszámú humán tantárgyak osztály (magyar, történelem) 

 

 

https://hajnoczy-koll.hu/


Felvételi követelmények 

 

Az intézményünkbe jelentkezők felvételi pontszámát az Oktatási Hivatal által kiadott 

központi matematika és magyar írásbeli felvételi vizsgán elért eredmény, a 

gimnáziumunk szóbeli felvételi vizsgáján elért eredmény, valamint a hozott tanulmányi 

eredmény alapján határozzuk meg. Ennek megfelelően a következő módon döntünk a 

felvételi kérelmekről: 

 

A maximálisan megszerezhető felvételi pont 200 pont, ebből: 

 

- legfeljebb 50 felvételi pont: az általános iskolai tanulmányi eredmények (7. év vége, 
8. első félév) alapján (a készségtárgyak nélkül a bizonyítványban, illetve a félévi 
értesítőben szereplő tíz tantárgy: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, 
biológia, fizika, kémia, földrajz, idegen nyelv, informatika. Amennyiben a tanuló 
komplex természettudományt tanul, az adott jegyet négyszeres szorzóval számoljuk. 
Ha egyéb osztályzattal (pl. informatika) nem rendelkezik, akkor a többi jegy átlagának 
egészre kerekített értékével egészítjük ki a szerzett jegyek összegét.), 

- legfeljebb 100 felvételi pont: a központi matematika és magyar írásbeli eredmények, 
és 

- legfeljebb 50 felvételi pont az iskolánk által szervezett, az osztálytípusnak megfelelő 
tantárgyak szóbeli vizsga (testnevelés esetén alkalmassági vizsga) eredménye 
alapján. 
  

A felvételi eljárás keretében kizárólag az általános iskolai tanulmányok során minden 

tanuló által elsajátítható kerettantervi tananyag alapján készített felvételi kérdések és 

feladatok szerepelnek. 

 
Pontazonosság esetén elsőként a szóbeli (testnevelés esetén alkalmassági vizsga), 
másodsorban pedig a központi írásbeli pontszámok közötti különbségek alapján 
differenciálunk. 
 
A szóbeli felvétel alól a maximális 50 pont megadásával mentesítjük azokat a 
tanulókat, akik 

- a megjelölt osztályprofillal összhangban lévő, az EMMI által támogatott városi 1-3., a 

megyei versenyeken 1-5. és az országos tanulmányi versenyeken az 1-10. hely 

valamelyikét elérték, 

- az iskolánk által szervezett előkészítő foglalkozásokon, tanulmányi versenyeken 

kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. 

- testnevelés alkalmassági vizsga alól mentességet csak az előkészítő foglakozásokon 

nyújtott teljesítmény alapján adunk 

- Iskolánk egy többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény székhelyintézménye. 
A tagintézményekben végzett nyolcadik osztályos tanulók részére biztosítjuk a 
folyamatos továbbhaladást a gimnázium osztályaiba, melynek feltételeit a 2020.08.31-
én elfogadott Pedagógiai Programunk tartalmazza. 

  
A központi írásbeli vizsgák és az általunk szervezett szóbeli vizsgák helyszíne:  
Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Babits Mihály 
Gimnáziuma 7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 15. 

 



A jelentkezés és beiskolázás menete: 

 

- 2022. december 3-ig a tanuló központi írásbeli matematika és magyar vizsgára 
jelentkezik a „Tanulói jelentkezési lap” benyújtásával bármely, központi írásbeli vizsgát 
szervező iskolánál, függetlenül attól, hogy később mely intézményt jelöli meg 
továbbtanulás céljából a tanuló. Központi írásbeli vizsgát intézményünk is szervez. A 
tanulói jelentkezési lapot az általános iskola állítja elő, de egyénileg is lehet rögzíteni 
a KIFIR felvételi rendszerben a tanulói adatokat. 
 

- 2022. január 22. (10:00 óra) a tanuló megírja az írásbeli Központi felvételi vizsgát a 
vizsgát megszervező középfokú iskolában. 
 

- 2022. január 27. (14:00 óra) azon tanulók, akik az első írásbeli vizsgán alapos indok 
miatt nem tudtak részt venni, pótló írásbeli Központi felvételi vizsgát írhatnak a vizsgát 
megszervező középfokú iskolában. 
 

- 2022. január 28. (8:00-16:00 óra) a tanuló megtekintheti az írásbeli vizsgadolgozatát 
a központi írásbeli vizsgát szervező középfokú iskolában, valamint átveheti a tanulói 
értékelő lapot. 
 

- 2022. február 7-ig értesítjük a tanulókat a Központi felvételi vizsga eredményéről. 
 

- 2022. február 18-ig kell iskolánk titkárságára eljuttatni a felvételi kérelmet 
(Jelentkezési lap és Tanulói értékelő lap). Az általános iskola is továbbíthatja ezeket a 
tanulói jelentkezési lapokat, de egyénileg is benyújthatók.  A jelentkezési lapon kérjük 
az osztálytípusok pontos megjelölését ellenőrizni szíveskedjenek! 
 

- 2022. február 22-én 8:00 órától, valamint február 23-án és 24-én 12:00 órától kerül 
sor a szóbeli felvételi elbeszélgetésekre (és alkalmassági vizsgára a sportágismereti 
osztályunknál). A vizsgákra előzetesen az iskola honlapján tudnak időpontot foglalni. 
 

- 2022. március 16-ig nyilvánosságra hozzuk a tanulmányi területenként elkészített 
jelentkezők felvételi jegyzékét. A jegyzék tartalmazza a jelentkezőnek a felvételi 
eljárásban elért összesített eredményét és az iskola által meghatározott rangsorban 
elfoglalt helyét. 
 

- 2022. március 21-22. között a tanulónak lehetősége van a jelentkezés módosítására. 
 

- 2022. április 29-ig küldjük meg a felvételről vagy elutasításról szóló értesítést a 
jelentkezőknek. Elutasítás esetén a szülő jogorvoslattal élhet. 
 

- 2022. június 22-én tartjuk a beiratkozást a leendő kilencedikes tanulóinknak. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Az Nkt. 4. §-ában meghatározott sajátos nevelési igényű, valamint a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezőkre 

vonatkozó speciális szabályok: 

Amennyiben a tanulónak a vizsgaszervezést érintő speciális igénye van, szükséges a 

szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó véleményének, 

valamint a speciális körülmények, ill. eszközök igénylésére vonatkozó kérelemnek a 

csatolása a jelentkezési laphoz. A kérelmet az intézményegység-vezető bírálja el, 

döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttatunk a 

tanulókhoz. Ez a döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire 

(pl.: időhosszabbítás, segédeszköz használata, az értékelési rendszer egy részlete 

alóli felmentés, stb.) vonatkozhat. 

Azon tanulóknál, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó 

véleményének megfelelően mentesülnek a matematika tantárgy értékelése és 

minősítése alól, a hozott pontok számításánál a matematika helyett a magyar 

irodalom, a matematika írásbeli vizsga eredménye helyett a magyar nyelv írásbeli 

vizsga eredményét vesszük figyelembe. A helyesírás értékelése alól mentesített 

tanulók esetében a magyar nyelv írásbeli vizsgán a helyesírást nem vesszük 

figyelembe, a dolgozatot a helyesírásra adott pontszámokkal csökkentett 

összpontszám százalékában értékeljük. A fentiektől eltérő esetekben a szakértői 

vélemény illetve a szülői kérelem alapján mérlegelünk. 

Intézményünk Alapító Okiratában az alaptevékenységek között csak a hallássérült 

sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása jelenik meg, ezért csak 

ezen különleges bánásmódot igénylő gyermekeket tudja fogadni az iskola. 

  

 

Felvételi előkészítők   

 

Osztálytípusok szerint előkészítő foglalkozásokat szervezünk. A tanulókat kérjük, hogy 

az alábbi linken regisztrációjukkal jelezzék részvételi szándékukat. Regisztráció előtt 

kérjük tájékozódjanak az előkészítő foglalkozásokról. 

  

https://forms.office.com/r/rJLdiAkmS3 

 

 

 

A regisztrációs oldalunk használatával a regisztráló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az iskola a 

tanuló és kapcsolattartója adatait meghatározott célból (a felvételi előkészítő tanfolyam megszervezése 

érdekében) tárolja és felhasználja. 

Adatait harmadik fél számára nem adjuk ki, és lehetőségeink szerint kellő gondossággal kezeljük 

azokat, hogy illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetőek, valamint a foglalkozások végeztével, 

de legkésőbb a tanév végén azokat rendszerünkből töröljük. 
 
 
 

  
 

https://forms.office.com/r/rJLdiAkmS3


Kód Osztályprofil Időpontok 

0001 
4 évfolyamos, az általános kerettantervre épülő, helyi 

tantervű általános sportágismereti osztály 

2021.09.25. 

2021.10.16. 

2021.11.20. 

2022.01.15. 

2022.01.29. 

2022.02.12. 

szombatonként (9:00-12:00) 

0002 
4 évfolyamos, az általános kerettantervre épülő, helyi 

tantervű  kosárlabda osztály 
nem szervezünk előkészítőt 

0003 
4 évfolyamos, az általános kerettantervre épülő, helyi 

tantervű emelt óraszámú angol osztály 

2021.10.11-i hét 

2021.10.18-i hét 

2021.11.22-i hét 

2021.12.6-i hét 

2022.01.10-i hét 

Öt alkalommal,  

választható napokon:  

hétfőnként, keddenként, 

szerdánként vagy csütörtökönként 

(15:00-16:00) 

0004 
4 évfolyamos, az általános kerettantervre épülő, helyi 

tantervű  emelt óraszámú német osztály 

2021.09.24. 

2021.10.08. 

2021.11.05. 

2021.11.19. 

2022.02.18. 

péntekenként (15:00-16:30) 

0005 

1+4 évfolyamos, az általános kerettantervre épülő, 

helyi tantervű  emelt óraszámú biológia-fizika nyelvi 

előkészítő osztály 

2021.10.05. (biológia) 

2021.10.20. (fizika) 

2021.11.09. (biológia) 

2021.11.24. (fizika) 

2022.02.08. (biológia) 

2022.02.16. (fizika) 

keddenként és szerdánként 

(15:00-15:45 vagy  

16:00-16:45 biológia,  

15:00-15:45 fizika) 

0006 

1+4 évfolyamos, az általános kerettantervre épülő, 

helyi tantervű  emelt óraszámú biológia-kémia nyelvi 

előkészítő osztály 

2021.10.05. (biológia) 

2021.10.19. (kémia) 

2021.11.09. (biológia) 

2021.11.23. (kémia) 

2022.02.08. (biológia) 

2022.02.15. (kémia) 

keddenként  

(15:00-15:45 vagy 16:00-16:45) 



0007 

évfolyamos, az általános kerettantervre épülő, helyi 

tantervű  emelt óraszámú matematika-informatika 

osztály 

2021.09.20. 

2021.09.27. 

2021.10.04. 

2021.10.11. 

2021.10.18. 

2022.02.14. 

hétfőnként (15:00-16:30) 

0008 

évfolyamos, az általános kerettantervre épülő, helyi 

tantervű  emelt óraszámú humán tantárgyak osztály 

(magyar, történelem) 

2021.12.02. 

2021.12.09. 

2022.01.06. 

2022.01.27. 

csütörtökönként  

(15:00-16:30) 

 

A középiskolai felvételnek nem feltétele az előkészítőn való részvétel! 

 

 

 

A felvételivel kapcsolatos további tudnivalókról Hosszú Barbara 

intézményegységvezető-helyettesnél érdeklődhetnek telefonon (72/503-656) vagy e-

mailben (hosszu.barbara@pte.hu). 

 

 

 

A felvételi felkészüléshez minden nyolcadik osztályos tanulónak  

sok sikert kívánunk! 

 

                                       

     

Pécs, 2021. szeptember 14. 

 
TANÉVNYITÓ 

        Sulyok Andrea 

                                             intézményegység-vezető 
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