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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

A pannonhalmi bencés atyák fenntartásában működő iskola az ezer éves bencés oktatási hagyományokra épít.  
Számunkra fontos az egész ember, aki test, lélek és szellem egysége. 

A keresztény emberképből kiindulva tehát oktató-nevelő munkánk során a teljes embert szólítjuk meg. Arra 
törekszünk, hogy aki közösségünk tagja lesz, kapjon többet emberségben, tudásban és hitben egyaránt. Így valósul 
meg iskolánkban a bencések jelmondata, amely a boldog emberi élet, és az abban való állandó munkálkodás és 
kiteljesedés vágyát fogalmazza meg: Pax et Gaudium – Béke és öröm. 

Iskolánk keresztény, katolikus iskola. Jelentkezéskor nem feltétel a vallásos háttér, de elvárjuk a belső nyitottságot 
a hozzánk érkező diákoktól, akik – miután megismerték – szabadon döntenek arról, hogyan fognak viszonyulni az 
evangélium örömhíréhez. („Minden amit tesztek, szeretetben történjék!”) 
 
 

TANULMÁNYI TERÜLETEK 

SZENT BENEDEK GIMNÁZIUM és Technikum OM: 203492 
(1083 Budapest, Práter u. 11.) Telephely: 001 

0001 – általános GIMNÁZIUM 
• 4 évfolyamos gimnáziumi kerettanterv 
• emelt óraszám: első idegen nyelv, matematika, választott természettudományos tantárgy 
• első idegen nyelv: angol vagy német (amit az általános iskolában tanul) 
• második idegen nyelv: kezdő német vagy francia (angol első nyelv mellett) / kezdő angol (német első nyelv mellett) 
• felvétel: a tanulmányi eredmények, valamint a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye 

alapján; a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe vesszük 

• megjegyzés: kötelező hittanoktatás; SNI ellátás kizárólag diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia esetén 
 

 

0002 – humán GIMNÁZIUM 
• 4 évfolyamos gimnáziumi kerettanterv 
• emelt óraszám: első idegen nyelv, történelem, mozgóképkultúra és médiaismeret 
• első idegen nyelv: angol vagy német (amit az általános iskolában tanul) 
• második idegen nyelv: kezdő német vagy francia (angol első nyelv mellett) / kezdő angol (német első nyelv mellett) 
• felvétel: a tanulmányi eredmények, valamint a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye 

alapján; a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe vesszük 
• megjegyzés: kötelező hittanoktatás; SNI ellátás kizárólag diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia esetén 

 
 

FELVÉTELI KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSA 

Központi írásbeli felvételi (jan. 22.) → magyar nyelv és matematika pontszámok fele. (Max. 50 pont) 

Általános iskolai tanulmányi eredmények → 7. évfolyam tanév végi + 8. évfolyam félévi osztályzatokból számítjuk; 
magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv tantárgyak figyelembe vételével. (Max. 40 pont) 

Elbeszélgetés (febr. 22 - márc. 4.) → célja többek között a rátermettség vizsgálata és annak tisztázása, hogy a tanuló 
nyitott-e a keresztény értékrend elfogadására, illetve kérdezzük a tanulót tanulási és életviteli szokásairól, 
szabadidős elfoglaltságairól, érdeklődési területéről. (Nem pontozzuk!) (megfelelt / nem felelt meg) 

 

Az értékelés egy része alóli mentesülés esetén a pontszámokat arányosítjuk (szakértői határozat szükséges). 

Gyenge tanulmányi eredmény vagy írásbeli teljesítmény esetén a jelentkezőt nem hívjuk be a beszélgetésre! 

Pontszám egyezés esetén a következők kiemelt figyelembe vételével rangsorolunk: 
elbeszélgetés tapasztalatai – írásbeli pontszám – hátrányos helyzet – család bencés kötődése – kerületi lakos. 



FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 

• Tanulók jelentkezése a központi írásbeli vizsgára (középfokú beiskolázás központi, egységes, írásbeli vizsgája a 
kilencedik évfolyamra jelentkezők számára) az Oktatási Hivatal által kiadott jelentkezési lapon 
2021. december 3-ig (péntek) iskolánk titkárságán 

• Központi írásbeli felvételi vizsga (magyar nyelvi és matematika kompetenciákat mérő központi feladatlapok) 
2022. január 22. (szombat) 10 óra (megjelenés korábban, személyi igazolványt hozni kell) 

• Pótló központi írásbeli felvételi vizsga azoknak, akik a 22-ei vizsgán alapos ok miatt nem tudtak részt venni 
2022. január 27. (csütörtök) 14 óra (megjelenés korábban, személyi igazolványt hozni kell, valamint az előző 
vizsgaidőpontban történt hiányzás hivatalos igazolását is be kell nyújtani) 

• Kijavított központi írásbeli felvételi vizsgadolgozatok értékelésének megtekintése 
2022. január 28. (péntek) 8:00-16:00 

• Értesítés az írásbeli felvételi eredményről 
2022. február 7. (hétfő) 

• Jelentkezési lapok benyújtása a középiskolákba és a Felvételi Központba az ÁLTALÁNOS ISKOLÁN KERESZTÜL 
2022. február 18-ig (péntek) 

• Elbeszélgetés az általános felvételi eljárás keretében – a honlapon közzétett beosztás szerint 
2022. február 22 - március 4. 

• Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala 
2022. március 16. (szerda) 

• Tanulói adatlapok (felvételi sorrend, új kódok) módosításának lehetősége az általános iskolán keresztül 
2022. március 21-22. (hétfő-kedd) 

• Felvételről vagy elutasításról szóló döntés megküldése a jelentkezőknek és az általános iskoláknak 
20221. április 29. (péntek) 

• Felvételt nyert tanulók beiratkozása 
2022. június 23. (csütörtök) 


