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A KÉPZÉSI FORMÁK ISMERTETÉSE     

1. Öt évfolyamos magyar–angol két tanítási nyelvű osztály (nyelvi előkészítő évfolyammal); tagozatkód: 

5100 

Ezen a tagozatunkon a nyelvi előkészítő év után a diákok egyes közismereti tárgyakat (matematikát, 

egyetemes történelmet, földrajzot, célnyelvi civilizációt) angol nyelven tanulnak. Az idegen nyelven folyó 

tantárgyak oktatása csoportbontásban történik. 

Tanulmányaik végén kétnyelvű érettségit tesznek, amely komplex felsőfokú nyelvvizsgának (C1) felel meg 

abban az esetben, ha angol nyelvből az emelt szintű érettségi vizsga eredménye jeles (min.60%). A nyelvi 

előkészítő évfolyamon heti 18 órában, a további évfolyamokon emelt szinten (heti 5-5-6-5 óra) tanítjuk az 

angol nyelvet. A nyelvi előkészítő évfolyam megalapozza a 9-12. évfolyamon folyó emelt szintű 

nyelvoktatást, lehetővé teszi, hogy a diákok közismereti tárgyakat idegen nyelven tanuljanak. A tanulók 

munkáját angol anyanyelvi lektor és jelentős angol nyelvű könyvtári anyag is segíti. A tagozatra azok 



jelentkezését várjuk, akik vállalják az előkészítő évfolyam s a későbbi emelt szintű nyelvi képzés magas 

idegen nyelvi óraszámát, közismereti tárgyak angolul tanulását. Az előkészítő év nyelvi csoportjai kezdő és 

haladó szintről indulnak, a csoportok közötti átmenet lehetőségével élhetnek a tanulók, amennyiben 

szaktanáraik azt megalapozottnak találják. Ezen a tagozaton informatika órán már az előkészítő éven 

elkezdődik a felkészítés az ECDL-vizsgára. Nyelvtanulásukat a tagozaton folyó intenzív angol nyelvű 

programok, országos rendezvények, különféle angolnyelvi versenyek, nyelvvizsgaközpontokkal való 

együttműködések és próbanyelvvizsgák segítik. 

2. Öt évfolyamos (1+4) német nemzetiségi nyelvoktató osztály; tagozatkód: 5200 

Építve a város és a környező települések német nemzetiségi általános iskoláiban folyó oktatásra, a 2022/2023-

as tanévtől a korábbi német tagozat német nemzetiségi nyelvoktató tagozatként működik tovább, 

évfolyamonként fél osztállyal. A képzés célja, hogy az intenzív nyelvtanulás mellett a tanulók megismerjék a 

magyarországi németség történelmét, anyagi és szellemi kultúráját, hagyományait, és képesek legyenek azok 

továbbadására is. 

A tagozat nyelvi előkészítő évfolyammal induló gimnáziumi képzés (1+4 év). A nyelvi előkészítő évben a 

diákok magas óraszámban tanulják az idegen nyelveket és az informatikát. A képzésben részt vevő tanulók 

által tanult második idegen nyelv az angol. Az előkészítő évben heti 12 német, 6 angol és 3 informatika mellett 

a közismereti tárgyak közül matematikát, valamint magyar nyelv és irodalmat oktatunk.  

Az itt tanulók a 9. évfolyamtól a német nyelvet minden évfolyamon heti 5 órás óraszámban tanulják, amelyhez 

1 óra nemzetiségi népismeret is csatlakozik.  A képzés során a tanulók olyan nyelvtudásra tehetnek szert, 

amely lehetőséget biztosít számukra emelt szintű érettségi vizsga letételére, illetve a nyelvvizsga-bizonyítvány 

megszerzésére. Szorgalmazzuk és támogatjuk a nemzetközi (ÖSD/DSD, Goethe) nyelvvizsgák megszerzését 

is. Célunk, hogy a képzés ideje alatt tanulóink legalább egy alkalommal kijussanak német nyelvterületre. A 

képzés sikerének érdekében szoros együttműködésre törekszünk a német Nemzetiségi Önkormányzattal. 

Ezt a képzési formát elsősorban azoknak a diákoknak ajánljuk, akik nemzetiségi általános iskolába jártak, 

fokozottan érdeklődnek a német nyelv iránt, és magas szinten kívánnak ezzel a nyelvvel és a nyelvet 

beszélő népek kultúrájával foglalkozni. Ugyanakkor azok a diákok is bátran jelentkezhetnek erre a tagozatra, 

akik nem nemzetiségi tagozatú általános iskolában végzik tanulmányaikat, nem nemzetiségi származásúak, 

de német nyelvet tanulnak. 

3. Öt évfolyamos emelt szintű természettudományi osztály; tagozatkód: 5300 

Minden mai magyar fiatal számára fontos elérendő cél a használható nyelvtudás megszerzése, fejlesztése és 

fenntartása. Cél, hogy a tanulók olyan használható tudáshoz jussanak, amelynek birtokában tanulmányaik 

végén sikerrel tehetnek emelt szintű nyelvi érettségi vizsgát, nyelvvizsgát. Az idegennyelv-tudás különös 

jelentőséggel bír a természettudományos szakterületen. A nyelvi előkészítő osztályban folyó magas óraszámú 



nyelvoktatás lehetővé teszi a tanulók számára az első nyelvvizsga megszerzését akár már az alsóbb 

évfolyamokon.  

A tagozaton a tanulók első idegen nyelve az angol, második idegen nyelve a német. Az előkészítő 

évfolyamon az angol nyelvet 12, a németet 6 órában oktatjuk, a 9. évfolyamtól az első nyelv heti 4, a 

második heti 3 órában folytatódik. 

A helyi tantervünkben kialakított tantárgyi óraszámok lehetővé teszik, hogy a 9. évfolyamtól a műszaki, 

mérnöki, tanári pálya iránt érdeklődők emelt szintű jártasságot szerezzenek a biológia, fizika és kémia tárgyak 

területén. A tagozaton a biológiát, a fizikát és a kémiát a gimnáziumi tanulmányok alatt a kerettantervben 

meghatározottnál magasabb óraszámban, csoportbontásban oktatjuk. Mindez lehetőséget ad a kerettantervi 

előírásoknál jóval mélyebb tudás megszerzésére, kísérletezésre, tehetséggondozásra a felsorolt tárgyakból. 

Elsősorban azoknak ajánljuk a tagozatot, akik a felsőoktatásban természettudományos területen szeretnének 

továbbtanulni (és így biztos álláslehetőséghez jutni), például orvosi, mérnöki, tanári karokon. 

 

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 

A magyar –angol két tanítási nyelvű tagozat mellett az újonnan induló képzéseinken is van felvételi vizsga, 

vagyis a jelentkezőknek központi írásbeli felvételi vizsgát kell tenniük.  

Ennek időpontja 2022. január 22. 1000.  

A vizsga eredménye 50 %-kal, a hozott jegyek szintén 50 %-kal számítanak a felvételi összpontszámba. 

                            

Pontszámítás az egyes tagozatokon („hozott pontok”) 

- magyar-angol két tanítási nyelvű 

 

A 2022/2023-as felvételi eljárás során a magyar-angol tagozat pontszámítása a korábbi éveknek megfelelően 

az alábbiak szerint alakul:  

Az alábbi tantárgyak érdemjegyeinek összege 5/6-al szorozva (max. 100 pont) 

 

 

 

 



5. osztály év vége 6. osztály év vége 7. osztály év vége 8. osztály félév 

idegen nyelv idegen nyelv idegen nyelv idegen nyelv 

magyar irodalom és 

magyar nyelv átlaga 

magyar irodalom és 

magyar nyelv átlaga 

magyar irodalom és 

magyar nyelv átlaga 

magyar irodalom és 

magyar nyelv átlaga 

matematika matematika matematika matematika 

történelem történelem történelem történelem 

- - biológia biológia 

- - fizika fizika 

- - földrajz földrajz 

- - kémia kémia 

 

- német nemzetiségi nyelvoktató és emelt szintű természettudományi: csak a 7. osztály év végi és 

8. osztály félévi eredmények (10 tantárgy, max.100 pont) 

 

7. osztály év vége 8. osztály félév 

magyar nyelv magyar nyelv 

magyar irodalom magyar irodalom 

idegen nyelv idegen nyelv 

matematika matematika 

történelem történelem 

fizika fizika 

biológia biológia 

kémia kémia 

földrajz földrajz 

informatika informatika 

 

EREDMÉNYEK KÖZLÉSE 

A felvételi eljárás befejezését követően az elért pontszámok alapján az iskola igazgatója tagozatonként 

elkészíti az ideiglenes felvételi jegyzéket, és azt az iskola honlapján közzétesszük. A közzétett jegyzéken a 

tanuló oktatási azonosító számát vagy az általa megadott jeligét és a felvételi rangsorban elfoglalt helyét 

tüntetjük fel.  

Tájékozódni tehát csak a tanuló oktatási azonosító számának/jelszavának ismeretében lehet!  

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ, VALAMINT A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, 

MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGGEL KÜZDŐ JELENTKEZŐRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS 

ELBÍRÁLÁSI SZABÁLYOK 

A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő diákok 

esélyegyenlőségét a jogszabályok előírásainak megfelelően biztosítjuk. A központi írásbeli vizsgára 

vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelni – a központi írásbeli vizsga 

előtt – a vizsgaszervező iskolában. Kérjük, hogy az érintett tanulók az írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor 



a jelentkezési laphoz csatolják a szülők speciális eljárásra vonatkozó kérelmét és a kérelmet indokoló szakértői 

véleményt. A vizsgaszervező iskola igazgatója a szakértői vélemény alapján hoz döntést arról, hogy milyen 

kedvezményeket biztosít az SNI tanulónak az írásbeli vizsga során pl. (munkaidő-hosszabbítás, megszokott 

segédeszközök használata, a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés).  Az igazgató döntését 

határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz és a szülőjéhez. 

ISKOLÁNK ÉPÜLETE 

Gimnáziumunk Pápa egyik legszebb iskolája, a legkellemesebb környezetben található. Iskolánk korszerű 

épülete a Várkertben, zöldövezetben található, közel a buszpályaudvarhoz, a Városi Sportcsarnokhoz, a 

Termálfürdőhöz és a sportpályákhoz. Diákjaink tiszta, világos, jól felszerelt, modern és tágas épületben 

tanulhatnak. A gyerekeket ideális körülmények fogadják: tágas aula, ízlésesen berendezett tantermek, 30.000 

kötetes iskolai könyvtár idegen nyelvi könyvtár részleggel, szaktantermek, előadók és informatika termek a 

legkorszerűbb oktatási eszközökkel felszerelve. Emellett büszkék vagyunk a földszinten kialakított 

diáksarokra, amelyet stílusosan Pilvaxnak neveztünk el. 

Az épület nemcsak az itt tanuló diákoknak teremt komfortos, barátságos környezetet, hanem számos városi, 

megyei, országos rendezvénynek ad otthont. A helyben történő menzai étkezés biztosított.  

OKTATÁS 

Elsődleges célunk a szilárd alapműveltség kialakítása, a felsőfokú tanulmányokra való felkészítés. A 

gimnáziumunkban érettségiző fiatalok a biztos szaktárgyi, nyelvi és informatikai tudás birtokában jó eséllyel 

pályáznak a felsőoktatási intézményekbe és ott megállják a helyüket. Az iskola tanulmányi átlaga és 

diákjainknak az országos kompetenciamérésen elért eredményei is erősen javuló tendenciát mutatnak. Kiemelt 

figyelmet fordítunk a közép-és felsőfokú nyelvvizsgákra történő felkészítésre, büszkék vagyunk az angol 

nyelv területén elért versenyeredményeinkre. Tagozatainkon a tanórák jelentős része csoportbontásban zajlik, 

a természettudományi tagozaton ez kiváló lehetőséget nyújt a kísérletezésre, a tehetséggondozásra, nyelvi 

tagozatainkon pedig a kommunikációközpontú nyelvoktatásra. 

 

AMIÉRT MÉG ÉRDEMES PETŐFISNEK LENNI…. 

Az oktatási tevékenység mellett gimnáziumunkban kiterjedt kulturális, diák- és sportélet folyik. Számos 

tanórán kívüli programban, diákrendezvényen, versenyek szervezésében vesznek részt tanulóink, melyek 

mind hozzájárulnak a kiemelkedően jó közösségi élethez, segítenek tehetségük kibontakozásában. Pozitív, 

támogató, barátságos légkör, kölcsönös tiszteleten alapuló jó tanár-diák kapcsolat jellemzi iskolánkat. 

Mindenki megtalálhatja azt az elfoglaltságot, legyen az művészet, sport vagy természettudományok, amely a 

nyelvek tanulása mellett kerek egésszé teszi az életét. A tanulás mellett a sport is meghatározó részét képezi 

az iskolai életnek- az intézmény csapatai és egyéni sportolói is rendszeres résztevői a különféle sportágak 

diákolimpiai országos döntőinek valamint a haditorna és a Katasztrófavédelmi versenyek országos döntőinek. 

Ami a kulturális életet illeti, rendszeres résztvevői illetve szervezői vagyunk vers-és prózamondó 

versenyeknek, diákjaink szép számban érnek el arany-ezüst- vagy bronzminősítést a középiskolások részére 



megszervezett kulturális fesztiválon, a keszthelyi Helikoni Ünnepségeken. Támogatjuk a különböző 

kulturális, rajz-ének, művészeti versenyeken való részvételt.  

Kimagasló tanulmányi eredményt elérő tanulóinknak ösztöndíjat biztosítunk, tanév végén jutalmazzuk a 

tanulmányi és versenyeredményeket. 

Diákjainkat egymás kölcsönös tiszteletére és megbecsülésére neveljük, segítségünkkel jótékonysági 

szervezetek munkájába kapcsolódhatnak be. Az iskolai védőnő és az ifjúságvédelmi felelős jóvoltából 

egészségmegőrző és mentálhigiénés programokat szervezünk diákjainknak. 

Őrizzük a petőfis hagyományokat, a tanév során számtalan program színesíti a diákéletet, melyek 

nagymértékben hozzájárulnak a Pápai Petőfi Sándor Gimnáziumra jellemző családias hangulathoz. A 

diákönkormányzat számos programmal, rendezvénnyel, előadással próbálja kielégíteni tanulóink szerteágazó 

érdeklődését. Nagy népszerűségnek örvendő rendezvényeink közé tartozik az évente megrendezésre kerülő 

szecskaavató, a kilencedikesek bemutatkozó műsora, a Mikulás és Mikulás-futás, a karácsonyi műsor, az 

iskolanap, a szalagavató és a ballagás. Nemzeti ünnepeink és az évfordulók mellett megemlékezünk a 

nevezetes napokról, világnapokról. Diákjaink számára színházlátogatásokat szervezünk, valamint szívesen 

fogadunk minden olyan előadást, rendezvényt, melyek a tanulók tanórán kívüli neveléséhez-oktatásához. 

hozzájárulnak. A nyelvtanulást segítik a külföldi tanulmányutak, kirándulások. Iskolánk részt vesz a 

Határtalanul! programban, melynek keretében a szomszédos országok magyarlakta területeire irányuló 

tanulmányi kirándulások során a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülését segítjük elő. A német 

nyelv tanulását különösen segíti testvérvárosunk, Schwetzingen egyik magángimnáziumával kiépített 

kapcsolatunk. A két tanítási nyelvű tagozaton angol nyelvű programok, előadások is várják a diákokat. 

Iskolánk igazi erejét mutatja, hogy egy vidéki gimnáziumként egy nagyszabású országos versenyt, 

kéttannyelvűs fesztivált szerveztünk közel száz versenyzővel. 

 Szalay Violetta 12. B osztályos tanulónk így vélekedik iskolánkról: „A Petőfiben van egy életérzés, amit 

csak az ismer, aki ide jár. Nehéz ezt élő, látható példa nélkül megtapasztalni, azonban az iskolánkra 

legjobban jellemző szavak a családias légkör, az elfogadás és a sokszínűség. Itt nem csak a jó tanulmányi 

eredmény számít, hanem a személyiség és egyéb képességek is lehetővé teszik, hogy a diákok 

érvényesüljenek és sikereket érjenek el. A Petőfi nem csak iskolaként része a diákok életének, hanem egy 

közösség is, ahova mindenki szeret tartozni.” 

 

KOLLÉGIUMI LEHETŐSÉG 

Saját kollégiummal nem rendelkezik gimnáziumunk, de a Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági 

Szakgimnáziuma és Kollégiuma kollégiumában minden jelentkező számára garantált a kollégiumi elhelyezés. 

 

 

 

 


