
Szent Mór Iskolaközpont 

Tájékoztató a gimnáziumi képzési, felvételi rendszerről 

4 évfolyamos gimnáziumi képzést kínálunk, kötelezően választandó 1-1 orientációs területtel 

bővítve, amely az adott területen emelt tantárgyi óraszámot jelent. 

Képzési idő: 4 év 

Orientációink keretében 9-10. évfolyamokon heti plusz 3-3 órában kínáljuk a lehetőséget 

diákjainknak az adott területen való ismereteik bővítésére és gyakorlati képességeik fejlesztésére.  

Orientációs területeink és kódjaik 

0001 Természettudományos orientáció (matematika és biológia, fizika, kémia, földrajz) 

0002 Idegen nyelvi orientáció – angol nyelv 

0003 Idegen nyelvi orientáció - német nyelv 

0004 Digitális kultúra (Informatika – számítógépes grafika) orientáció  

0005 Humán orientáció (magyar és történelem és latin nyelv)  

A képzések tartalma tantárgyi óraszámokkal: 

- Természettudományos orientációnkon az alap tantárgyi órákon kívül:  

o 9. évfolyamon: heti óraszám +2 óra matematika és heti óraszám +1 óra 

a természettudományos tantárgyakból - epochális rendszerben váltva 

egymást (biológia laborgyakorlat/fizikai laborgyakorlat és kísérletek/kémiai 

laborgyakorlat és kísérletek/földrajzi kísérletek)  

o 10. évfolyamon: heti óraszám +1 óra biológia +1 óra fizika +0,5 óra 

földrajz +0,5 óra kémia a 4 természettudományos laborunkban (biológia 

laborgyakorlat /fizikai laborgyakorlat és kísérletek / kémiai laborgyakorlat és 

kísérletek / földrajzi kísérletek). 

- Idegen nyelvi orientációnkon az alap tantárgyi órákra épülve választható: 

o Angol nyelv: az alap tantárgyi órákkal (heti 4 óra) egymásra épülve heti +3 óra: 

 9-10. évfolyam: heti 7-7 óra idegen nyelvi haladás, 

o Német nyelv: az alap tantárgyi órákkal (heti 4 óra) egymásra épülve heti +3 óra: 

 9-10. évfolyam: heti 7-7 óra idegen nyelvi haladás, 

- Digitális kultúra (Informatika – számítógépes grafika) az alap tantárgyi 

órákkal együtt: 

o 9. évfolyamon: heti 5 óra informatika, számítógépes grafika, programozási 

alapismeretek együttes elsajátítására:  

o 10. évfolyamon: heti 4 óra informatika, számítógépes grafika, programozási 

alapismeretek együttes elsajátítására: 

- Humán orientációnkon az alap tantárgyi órákkal együtt: 

o 9. évfolyam: heti 4 óra magyar, heti 3 óra történelem, heti 1 óra latin 

o 10. évfolyam: heti 5 óra magyar, heti 3 óra történelem, heti 1 óra latin. 

 

 



Felvétel feltételei: 

- hozott pontszám: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, egy 

választott természettudományos tárgy 6. évvégi, 7. évvégi, 8. félévi osztályzatai alapján az 

érdemjegyek átlagából számítva, 

- központi írásbeli felvételi (magyar, matematika) 

- szóbeli elbeszélgetés (szövegértés, hitéleti kérdések, érdeklődési terület) 

- nyelvi bemeneti mérés az idegen nyelvi orientáción – angol, ill. német nyelvből (írásbeli és 

szóbeli). 

Szóbeli felvételik időpontja: 

o 2022. február 23-án 14 órától, 

o 2022. február 24-én 14 órától. 

Előzetes időpont egyeztetés szükséges az Iskola titkárságán! (Tel: 72/514-282) 

 

Részletes tájékoztatóink elérhetők: 
www.szentmor.hu/beiskolazas oldalon. 
 
Képzéseinkkel, valamint a felvételi követelményekkel kapcsolatban kérdéseiket 
írásban a beiskolazas@szentmor.hu e-mail címen, valamint telefonon a 72/514-
280-as telefonszámon Lukács Zsuzsanna és Gyetvainé Szenczi Erika igazgató-
helyettesek felé tehetik fel. 
 

 
Az intézmény adatai: 

Címe: 7621 Pécs, Papnövelde u. 1-3. 

OM azonosítója: 027264 

Telefonszám: +36-72-514-280 

Postafiók: szentmorpecs@pecs.egyhazmegye.hu, beiskolazas@szentmor.hu 

Honlap: www.szentmor.hu, www.szentmor.hu/beiskolazas 

Igazgató: Nagy Andrea 

Beiskolázási felelős: Lukács Zsuzsanna – igazgató-helyettes 
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