
 
 

 

 
Miskolci Tagintézmény 

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 
 

 
JELENTKEZÉS  

Iskolánkról: 
A Bencés Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Miskolci Tagintézménye 2009. szeptember 1-jén 
nyitotta meg kapuit, mégis több mint ezer éves oktatási hagyományokra építhet. 2010 szeptemberében 
vettük fel védőszentünk nevét, így Szent Benedek Gimnázium és Szakképző Iskolaként, 2012. 
szeptemberétől Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiumként működünk, jogutód 
intézményként (OM: 201410). Fő célunk továbbra is a hozzánk beiratkozó tanulók bencés szellemben 
történő nevelése. A nevelés mellett, melyre a fő hangsúly kerül, minőségi oktatásra törekszünk, személyesen 
odafigyelünk tanítványainkra, a minden személyiségben benne rejlő tehetségre és segítjük annak 
kibontakozását. Tevékenységünket a pax et gaudium (béke és öröm) nevelési filozófia jegyében végezzük. 
A továbbtanulásra történő felkészítés mellett a szakképzésbe való bekapcsolódást is lehetővé tesszük. 
 
Képzéseink: 
Tagozatkódok: 
01: 4 évfolyamos általános tantervű gimnáziumi képzés 
02: 5 évfolyamos gimnáziumi képzés nyelvi előkészítő évfolyammal 
03: 5 évfolyamos párhuzamos művészeti képzés (színházi táncos, modern táncos) 
04: 5 évfolyamos párhuzamos művészeti képzés (festő) 
05: Szociális szakág 
06: Egészségügy szakág 
07: Vendéglátóipar szakág 
08: Gépészet szakág 
10. Szociális gondozó és ápoló – 3 éves szakiskolai képzés 
12. Hegesztő – 3 éves szakiskolai képzés 
13. Eladó – 3 éves szakiskolai képzés 
14. Szakács – 3 éves szakiskolai képzés 
15. Pincér – 3 éves szakiskolai képzés 
16. Cukrász – 3 éves szakiskolai képzés 
17. Pék – 3 éves szakiskolai képzés 
18- Vendéglátó eladó – 3 éves szakiskolai képzés 
 
 
2. EGYSÉGES KÖZPONTI ÍRÁSBELI FELVÉTELI  
Erre 2012. december 10-ig kell jelentkezni egy olyan középiskolában, ahol központi szervezésű írásbelit 
tartanak.(Az egységes írásbeli felvételivel kapcsolatban további információk találhatók a Hivatal 
honlapjának „Közoktatás”, „Középfokú beiskolázás” oldalain.) 
Az írásbeli felvételik időpontja egységes: a 8. osztályosoknak 2013. január 19. (10 óra). 
A központi írásbeli vizsga kétszer 45 percet vesz igénybe, egy matematikai és egy anyanyelvi feladatsor 
kitöltéséből áll.  (Az előző évek feladatlapjai és azok javítókulcsai szintén megtalálhatók a Hivatal 
honlapján!) Az írásbelin elért eredményről szóló igazolást csatolni kell a jelentkezési laphoz.  
 
3. ALKALMASSÁGI BESZÉLGETÉS  A 8. OSZTÁLYOSOK SZÁMÁ RA  



 
 

 

(4 évfolyamos általános tantervű gimnázium - tagozatkód: 01) 
Külön beszélgetünk a szülőkkel és a jelentkezőkkel. A szóbeli felvételi vizsga célja annak tisztázása, hogy a 
felvételiző elkötelezett, illetve nyitott – e a keresztény hit, Jézus Krisztus iránt, valamint megkérdezzük 
tanulási és életviteli szokásairól, szabadidős elfoglaltságairól, érdeklődési területéről is. Azok jelentkezését 
várjuk, akik egyetértenek nevelési elveinkkel, és vállalják az együttműködést. 
Az alkalmassági beszélgetésre való jelentkezés végső határideje:  
2013. február 12. (levelezési cím: 3533 Miskolc, Kabar u. 12.)  
A beszélgetés időpontja: 2013. február 20. 09:00 órától. 
ÉRTÉKELÉS – 8. OSZTÁLYOSOK 
1.      Az egységes, központilag megszervezett, kompetencia alapú írásbeli felvételi magyar nyelvi 
feladatlapjára maximum 50 pontot kaphat. 
2.      Az egységes, központilag megszervezett, kompetencia alapú írásbeli felvételi matematika 
feladatlapjára maximum 50 pontot kaphat. 
3.      Az általános iskolai tanulmányi eredményére maximum 60 pontot kaphat a következő tantárgyak 
figyelembe vételével: 

6. osztály 7. osztály 8. osztály félév max. 
Magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom 15 p. 
Történelem történelem Történelem 15 p. 
matematika matematika Matematika 15 p. 
idegen nyelv idegen nyelv idegen nyelv 15 p. 

  
   Az osztályzatok átszámítása a következőképpen történik: 
   Jeles: 5 pont 
   Jó: 3 pont 
   Közepes: 1 pont 
   Elégséges: 0 pont. 
4.      A szóbeli felvételi vizsgára maximum 60 pontot kaphat. 
 
4. ALKALMASSÁGI BESZÉLGETÉS A 8. OSZTÁLYOSOK SZÁMÁR A 
(5 évfolyamos gimnázium nyelvi előkészítő évfolyammal - tagozatkód: 02) 
Külön beszélgetünk a szülőkkel és a jelentkezőkkel. A szóbeli felvételi vizsga célja annak tisztázása, hogy a 
felvételiző elkötelezett, illetve nyitott – e a keresztény hit, Jézus Krisztus iránt, valamint megkérdezzük 
tanulási és életviteli szokásairól, szabadidős elfoglaltságairól, érdeklődési területéről is. 
Azok jelentkezését várjuk, akik egyetértenek nevelési elveinkkel, és vállalják az együttműködést. 
Az alkalmassági beszélgetésre való jelentkezés végső határideje:  
2013. február 12. (levelezési cím: 3533 Miskolc, Kabar u. 12.)  
A beszélgetés időpontja: 2013. február 20. 09:00 órától. 
ÉRTÉKELÉS – 8. OSZTÁLYOSOK 
1. Az egységes, központilag megszervezett, kompetencia alapú írásbeli felvételi anyanyelvi feladatlapjára 
maximum 50 pontot kaphat. 
2. Az egységes, központilag megszervezett, kompetencia alapú írásbeli felvételi matematika feladatlapjára 
maximum 50 pontot kaphat. 
3.  Az általános iskolai tanulmányi eredményére maximum 60 pontot kaphat a következő tantárgyak 
figyelembe vételével: 
  

6 osztály 7. osztály 8. osztály első félév max. 
Magyar nyelv magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom 15 p. 



 
 

 

magyar irodalom történelem Történelem 15 p. 
matematika matematika Matematika 15 p. 
idegen nyelv idegen nyelv idegen nyelv 15 p. 

  
    Az osztályzatok átszámítása a következőképpen történik: 
    Jeles: 5 pont 
    Jó: 3 pont 
    Közepes: 1 pont 
    Elégséges: 0 pont. 
 
5. ALKALMASSÁGI BESZÉLGETÉS A  8. OSZTÁLYOSOK SZÁMÁ RA  
párhuzamos művészeti képzés, táncos tagozatkód: 03 
Külön beszélgetünk a szülőkkel és a jelentkezőkkel. A szóbeli felvételi vizsga célja annak tisztázása, hogy a 
felvételiző elkötelezett, illetve nyitott – e a keresztény hit, Jézus Krisztus iránt, valamint megkérdezzük 
tanulási és életviteli szokásairól, szabadidős elfoglaltságairól, érdeklődési területéről is. 
A felvételi beszélgetéshez alkalmassági vizsga kapcsolódik. 
Azok jelentkezését várjuk, akik egyetértenek nevelési elveinkkel, és vállalják az együttműködést. 
A táncos előképzettség a felvételnél előnyt jelent. 
Az alkalmassági beszélgetésre való jelentkezés végső határideje:  
2013. február 12. (levelezési cím: 3533 Miskolc, Kabar u. 12.)  
A beszélgetés időpontja: 2013. február 20. 09:00 órától. 
ÉRTÉKELÉS – 8. OSZTÁLYOSOK 
1. Az egységes, központilag megszervezett, kompetencia alapú írásbeli felvételi anyanyelvi feladatlapjára 
maximum 50 pontot kaphat. 
2. Az egységes, központilag megszervezett, kompetencia alapú írásbeli felvételi matematika feladatlapjára 
maximum 50 pontot kaphat. 
3.  Az általános iskolai tanulmányi eredményére maximum 60 pontot kaphat a következő tantárgyak 
figyelembe vételével: 
  

6. osztály 7. osztály 8. osztály félév max. 
magyar nyelv magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom 15 p. 
magyar irodalom történelem Történelem 15 p. 
matematika matematika Matematika 15 p. 
Testnevelés testnevelés Testnevelés 15 p. 

  
    Az osztályzatok átszámítása a következőképpen történik: 
    Jeles: 5 pont 
    Jó: 3 pont 
    Közepes: 1 pont 
    Elégséges: 0 pont. 
 
6. ALKALMASSÁGI BESZÉLGETÉS A  8. OSZTÁLYOSOK SZÁMÁ RA  
párhuzamos művészeti képzés –festő - tagozatkód: 04 
Külön beszélgetünk a szülőkkel és a jelentkezőkkel. A szóbeli felvételi vizsga célja annak tisztázása, hogy a 
felvételiző elkötelezett, illetve nyitott – e a keresztény hit, Jézus Krisztus iránt, valamint megkérdezzük 
tanulási és életviteli szokásairól, szabadidős elfoglaltságairól, érdeklődési területéről is. 
A felvételi beszélgetéshez alkalmassági vizsga kapcsolódik. 



 
 

 

Azok jelentkezését várjuk, akik egyetértenek nevelési elveinkkel, és vállalják az együttműködést. 
A táncos előképzettség a felvételnél előnyt jelent. 
Az alkalmassági beszélgetésre való jelentkezés végső határideje:  
2013. február 12. (levelezési cím: 3533 Miskolc, Kabar u. 12.)  
A beszélgetés időpontja: 2013. február 20. 09:00 órától. 
ÉRTÉKELÉS – 8. OSZTÁLYOSOK 
1. Az egységes, központilag megszervezett, kompetencia alapú írásbeli felvételi anyanyelvi feladatlapjára 
maximum 50 pontot kaphat. 
2. Az egységes, központilag megszervezett, kompetencia alapú írásbeli felvételi matematika feladatlapjára 
maximum 50 pontot kaphat. 
3.  Az általános iskolai tanulmányi eredményére maximum 60 pontot kaphat a következő tantárgyak 
figyelembe vételével: 
  

6. osztály 7. osztály 8. osztály félév max. 
Magyar nyelv magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom 15 p. 
magyar irodalom történelem Történelem 15 p. 
matematika matematika Matematika 15 p. 
Rajz rajz Rajz 15 p. 

  
    Az osztályzatok átszámítása a következőképpen történik: 
    Jeles: 5 pont 
    Jó: 3 pont 
    Közepes: 1 pont 
    Elégséges: 0 pont. 
 
7. ALKALMASSÁGI BESZÉLGETÉS A  8. OSZTÁLYOSOK SZÁMÁ RA  
(szociális szakág - tagozatkód: 05) 
Külön beszélgetünk a szülőkkel és a jelentkezőkkel. A szóbeli felvételi vizsga célja annak tisztázása, hogy a 
felvételiző elkötelezett, illetve nyitott – e a keresztény hit, Jézus Krisztus iránt, valamint megkérdezzük 
tanulási és életviteli szokásairól, szabadidős elfoglaltságairól, érdeklődési területéről is. 
A felvételi beszélgetéshez alkalmassági vizsga kapcsolódik. 
Azok jelentkezését várjuk, akik egyetértenek nevelési elveinkkel, és vállalják az együttműködést. 
A táncos előképzettség a felvételnél előnyt jelent. 
Az alkalmassági beszélgetésre való jelentkezés végső határideje:  
2013. február 12. (levelezési cím: 3533 Miskolc, Kabar u. 12.)  
A beszélgetés időpontja: 2013. február 20. 09:00 órától. 
ÉRTÉKELÉS – 8. OSZTÁLYOSOK 
1. Az egységes, központilag megszervezett, kompetencia alapú írásbeli felvételi anyanyelvi feladatlapjára 
maximum 50 pontot kaphat. 
2. Az egységes, központilag megszervezett, kompetencia alapú írásbeli felvételi matematika feladatlapjára 
maximum 50 pontot kaphat. 
3.  Az általános iskolai tanulmányi eredményére maximum 60 pontot kaphat a következő tantárgyak 
figyelembe vételével: 
  

6. osztály 7. osztály 8. osztály félév max. 
Magyar nyelv magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom 15 p. 
magyar irodalom történelem Történelem 15 p. 



 
 

 

matematika matematika Matematika 15 p. 
Biológia biológia Biológia 15 p 

 
    Az osztályzatok átszámítása a következőképpen történik: 
    Jeles: 5 pont 
    Jó: 3 pont 
    Közepes: 1 pont 
    Elégséges: 0 pont. 
 
8. ALKALMASSÁGI BESZÉLGETÉS A  8. OSZTÁLYOSOK SZÁMÁ RA  
(Egészségügy szakág - tagozatkód: 06) 
Külön beszélgetünk a szülőkkel és a jelentkezőkkel. A szóbeli felvételi vizsga célja annak tisztázása, hogy a 
felvételiző elkötelezett, illetve nyitott – e a keresztény hit, Jézus Krisztus iránt, valamint megkérdezzük 
tanulási és életviteli szokásairól, szabadidős elfoglaltságairól, érdeklődési területéről is. 
A felvételi beszélgetéshez alkalmassági vizsga kapcsolódik. 
Azok jelentkezését várjuk, akik egyetértenek nevelési elveinkkel, és vállalják az együttműködést. 
A táncos előképzettség a felvételnél előnyt jelent. 
Az alkalmassági beszélgetésre való jelentkezés végső határideje:  
2013. február 12. (levelezési cím: 3533 Miskolc, Kabar u. 12.)  
A beszélgetés időpontja: 2013. február 20. 09:00 órától. 
ÉRTÉKELÉS – 8. OSZTÁLYOSOK 
1. Az egységes, központilag megszervezett, kompetencia alapú írásbeli felvételi anyanyelvi feladatlapjára 
maximum 50 pontot kaphat. 
2. Az egységes, központilag megszervezett, kompetencia alapú írásbeli felvételi matematika feladatlapjára 
maximum 50 pontot kaphat. 
3.  Az általános iskolai tanulmányi eredményére maximum 60 pontot kaphat a következő tantárgyak 
figyelembe vételével: 
  

6. osztály 7. osztály 8. osztály félév max. 
Magyar nyelv magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom 15 p. 
magyar irodalom történelem Történelem 15 p. 
matematika matematika Matematika 15 p. 
Biológia biológia Biológia 15 p. 

  
    Az osztályzatok átszámítása a következőképpen történik: 
    Jeles: 5 pont 
    Jó: 3 pont 
    Közepes: 1 pont 
    Elégséges: 0 pont. 
 
 
9. ALKALMASSÁGI BESZÉLGETÉS A  8. OSZTÁLYOSOK SZÁMÁ RA  
(Vendéglátóipar szakág - tagozatkód: 07) 
Külön beszélgetünk a szülőkkel és a jelentkezőkkel. A szóbeli felvételi vizsga célja annak tisztázása, hogy a 
felvételiző elkötelezett, illetve nyitott – e a keresztény hit, Jézus Krisztus iránt, valamint megkérdezzük 
tanulási és életviteli szokásairól, szabadidős elfoglaltságairól, érdeklődési területéről is. 
A felvételi beszélgetéshez alkalmassági vizsga kapcsolódik. 



 
 

 

Azok jelentkezését várjuk, akik egyetértenek nevelési elveinkkel, és vállalják az együttműködést. 
A táncos előképzettség a felvételnél előnyt jelent. 
Az alkalmassági beszélgetésre való jelentkezés végső határideje:  
2013. február 12. (levelezési cím: 3533 Miskolc, Kabar u. 12.)  
A beszélgetés időpontja: 2013. február 20. 09:00 órától. 
ÉRTÉKELÉS – 8. OSZTÁLYOSOK 
1. Az egységes, központilag megszervezett, kompetencia alapú írásbeli felvételi anyanyelvi feladatlapjára 
maximum 50 pontot kaphat. 
2. Az egységes, központilag megszervezett, kompetencia alapú írásbeli felvételi matematika feladatlapjára 
maximum 50 pontot kaphat. 
3.  Az általános iskolai tanulmányi eredményére maximum 60 pontot kaphat a következő tantárgyak 
figyelembe vételével: 
  

6. osztály 7. osztály 8. osztály félév max. 
Magyar nyelv magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom 15 p. 
magyar irodalom történelem Történelem 15 p. 
matematika matematika Matematika 15 p. 
Kémia kémia Kémia 15 p. 

  
    Az osztályzatok átszámítása a következőképpen történik: 
    Jeles: 5 pont 
    Jó: 3 pont 
    Közepes: 1 pont 
    Elégséges: 0 pont. 
 
 
10. ALKALMASSÁGI BESZÉLGETÉS A  8. OSZTÁLYOSOK SZÁM ÁRA  
(Gépészet szakág - tagozatkód: 08) 
Külön beszélgetünk a szülőkkel és a jelentkezőkkel. A szóbeli felvételi vizsga célja annak tisztázása, hogy a 
felvételiző elkötelezett, illetve nyitott – e a keresztény hit, Jézus Krisztus iránt, valamint megkérdezzük 
tanulási és életviteli szokásairól, szabadidős elfoglaltságairól, érdeklődési területéről is. 
A felvételi beszélgetéshez alkalmassági vizsga kapcsolódik. 
Azok jelentkezését várjuk, akik egyetértenek nevelési elveinkkel, és vállalják az együttműködést. 
A táncos előképzettség a felvételnél előnyt jelent. 
Az alkalmassági beszélgetésre való jelentkezés végső határideje:  
2013. február 12. (levelezési cím: 3533 Miskolc, Kabar u. 12.)  
A beszélgetés időpontja: 2013. február 20. 09:00 órától. 
ÉRTÉKELÉS – 8. OSZTÁLYOSOK 
1. Az egységes, központilag megszervezett, kompetencia alapú írásbeli felvételi anyanyelvi feladatlapjára 
maximum 50 pontot kaphat. 
2. Az egységes, központilag megszervezett, kompetencia alapú írásbeli felvételi matematika feladatlapjára 
maximum 50 pontot kaphat. 
3.  Az általános iskolai tanulmányi eredményére maximum 60 pontot kaphat a következő tantárgyak 
figyelembe vételével: 
  

6. osztály 7. osztály 8. osztály félév max. 
Magyar nyelv magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom 15 p. 



 
 

 

magyar irodalom történelem Történelem 15 p. 
matematika matematika Matematika 15 p. 
Fizika Fizika Fizika 15 p. 

  
    Az osztályzatok átszámítása a következőképpen történik: 
    Jeles: 5 pont 
    Jó: 3 pont 
    Közepes: 1 pont 
    Elégséges: 0 pont. 
 
Felvételi eljárás szakiskolai szakképzés esetében: 
Az alkalmassági beszélgetésre való jelentkezés végső határideje:  
2013. február 12. (levelezési cím: 3533 Miskolc, Kabar u. 12.)  
A beszélgetés időpontja: 2013. február 19. 09:00 órától. 
 
Felvételi az általános iskolai tanulmányi eredmények, a tanuló 7. év végi, illetve 8. félévi magatartás és 
szorgalom jegyei alapján. Szóbeli meghallgatáson tájékozódunk a keresztény értékrend iránt való 
nyitottságról. 
 
Tagozatkód: 
10. Szociális gondozó és ápoló – 3 éves szakiskolai képzés 
12. Hegesztő – 3 éves szakiskolai képzés 
13. Eladó – 3 éves szakiskolai képzés 
14. Szakács – 3 éves szakiskolai képzés 
15. Pincér – 3 éves szakiskolai képzés 
16. Cukrász – 3 éves szakiskolai képzés 
17. Pék – 3 éves szakiskolai képzés 
18- Vendéglátó eladó – 3 éves szakiskolai képzés 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


