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Felvételi követelmények: 

 

Az iskolában a központi írásbeli felvételi eredményét nem kérjük, de minden jelentkezőt (4. és 8. 

évfolyamost is) szóbeli elbeszélgetésre várunk. A beszélgetés célja a jelentkező értékrendjének 

megismerése, külön szaktárgyi felkészülés nem szükséges hozzá. 

A beszélgetéseket - amelyre természetesen a szülőket is szeretettel várjuk - február 22.  

és március 4. között szervezzük, az egyéni időpontokról minden hozzánk jelentkezőt értesítünk.  

 

8 évfolyamos gimnázium 5. évfolyama (4. osztályos tanulóknak): 

A felvételnél a 3. évfolyam év végi, illetve a 4. évfolyam félévi eredményeit (osztályzat, szöveges 

értékelés) vesszük figyelembe minden tantárgyból.  

8 évfolyamos gimnázium 9. évfolyama (8. osztályos tanulóknak): 

A felvételnél az 5.; 6.; 7.; évfolyam év végi a 8. évfolyam félévi eredményeit vesszük figyelembe 

az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika, 

természetismeret, fizika, kémia, biológia, földrajz. 

 

A felvételkor előnyt jelent:  - plébánosi ajánlás, 

- kiemelkedő versenyeredmények. 

Az ajánlás és az oklevelek a jelentkezési laphoz csatolhatók, vagy elhozhatók a beszélgetésre.  

A jelentkezéshez a központi középiskolai jelentkezési lapokat és adatlapokat használjuk, amelyek 

az iskola honlapjáról is letölthetők, vagy az iskolában kérhetők (várhatóan 2016. januártól).  

A 8. osztályos tanulók jelentkezési lapjait az általános iskolájuk készíti és küldi el. 

 

 

 



 

A képzés és az intézmény bemutatása 

 

A Brenner János Nevelési Központ a 2016/2017-es tanévre felvételt hirdet nyolc évfolyamos 

gimnáziumi osztályaiba az 5. és a 9. évfolyamra. Erre a képzésre várja tehetséges, jó képességű, 

tanulásra motivált negyedik és nyolcadik osztályos diákok jelentkezését.  

Szeretettel várjuk Szombathelyről és környékéről, sőt kollégiumunk lehetőségeit kihasználva 

nagyobb távolságról is azokat a gyermekeket akik kiemelt színvonalú képzésben szeretnének részt 

venni a felső tagozat kezdetétől egészen az érettségiig. 

 

 A Szombathelyi Egyházmegye elsősorban a keresztény családok gyermekei számára tartja 

fenn iskoláját, de szívesen fogadja azok érdeklődését is, akik nyitottságot mutatnak a keresztény 

életre és nevelésre. 

Intézményünk katolikus szellemiségű iskola, nevelési elveinek alapja a keresztény vallási és 

erkölcsi értékek tisztelete. 

Az oktató-nevelő munka az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott öt kulcsterületre – 

vallás, tudomány, erkölcs, kultúra, közösség – épül. Célkitűzései közt központi helyet foglal el az 

érték- és személyiségközpontú nevelés, a tanulók életkori sajátosságaira építő készségfejlesztés, 

tehetséggondozás. 

Iskolánkban az oktató-, nevelőmunka mellett nagy gondot fordítunk a gyermekek erkölcsi 

nevelésére, lelki fejlődésére. A heti szentmisék, a rendszeres hitoktatás heti két órában, továbbá az 

imádságos együttlétek, a Szentírás közös olvasása, a közös liturgikus ünnepek nagymértékben 

szolgálják, segítik ezt a lelki formálódást. 

A nyolc évfolyamos gimnáziumi képzés egyik fő célja a tehetséggondozás, amely iskolánk 

minden tagozatának kiemelt feladata. Diákjaink rendszeresen vesznek részt megyei, országos 

tanulmányi versenyeken, ahol kiemelkedő eredményeket érnek el. Tanítványainkat a 

képességeiknek megfelelő legmagasabb szintre szeretnénk eljuttatni, amely sokoldalúan művelt, 

gondolkodni tudó embereket teremt. 

Tantervünk egyaránt fontosnak tekinti a humán- és reálismeretek oktatását, hogy a sikeres 

érettségi után diákjaink az érdeklődésüknek legmegfelelőbb felsőfokú intézményben 

tanulhassanak tovább. Kiemelt helyen szerepel az idegen nyelvek elsajátítása, amely emelt 

óraszámban történik és nyelvvizsgára is felkészít, hogy a felsőfokú tanulmányok során a diploma 

kiadásának ez a feltétele már meglegyen. Tanulmányaik során 3 idegen nyelvvel ismerkedhetnek 

meg a tanulók, a fő nyelvek az angol és német mellett választhatják a francia, olasz vagy orosz 

nyelvet.  

Az informatikai ismeretek elsajátítását is kiemelten kezeljük, alapvető cél, hogy a tanulók a 

számítógépet eszközként tudják használni tanulmányaik során, emellett lehetőségük van ECDL-

vizsgát is tenni már az első négy év végén. 

A nyolc gimnáziumi év első két évében a képességfejlesztésen van a hangsúly, a diákok itt 

megtanulják az önálló ismeretszerzés módjait. Fontos szerep jut az anyanyelvi nevelésnek, a 

matematikai-logikai gondolkodás fejlesztésének, az alapvető természettudományi és 

művelődéstörténeti jelenségek megismerésének. 

A második szakasz négy esztendeje alatt erőteljesebbé válik a szaktárgyi oktatás, a tanulók 

tantárgyi tudása megalapozódik, elmélyül. 

A harmadik szakasz fő célja az érettségire és a felsőfokú tanulmányokra való felkészülés. Az 

eltérő érdeklődési területek igényét különböző tantárgyakból kiscsoportos formában szervezett 

fakultációs foglalkozások biztosítják. Segítségükkel humán és reál  irányú továbbtanulás esetén is 

biztosított a felkészítés. 

A tanórai tehetséggondozást a nyolc esztendő alatt folyamatosan segítik a szakkörök, amelyek a 

tanulók érdeklődésének megfelelően szerveződnek a természettudományok és a 

társadalomtudományok területén egyaránt. 



 

Az érdeklődő kisdiákok választhatnak színjátszó kör, énekkar és rajz szakkör foglalkozásai közül 

is. A sportot kedvelők labdarúgás, kosárlabda, röplabda, atlétika sportágakkal ismerkedhetnek 

aktívan.  

Az évente szerveződő ausztriai sítábor, a nyári természettudományi és hittantábor, tanulmányi 

kirándulások, iskolanapok, előadások, versenyek, szabadidős és más programok nemcsak 

színesítik a diákéletet, hanem fontos  eszközei a közösségi szellem erősítésének is. 

 

Iskolánk alapítványa támogatja a tehetséggondozó tevékenységet, valamint a tanulmányi 

versenyeken kiemelkedő eredményt elért tanulókat. 

 

Kollégiumi elhelyezés biztosított az intézmény saját kollégiumában. 

 

 

 
 

 


