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Osztály megnevezése 

Választ-

ható 

nyelv 

Egyéb információ 

(pl. tagozat, emelt 

szintű oktatás, 

orientáció…) 

0001 
Nyolc évfolyamos 

gimnázium 

angol, 

német 

Az első idegen nyelv 

oktatása emelt szinten 

történik. 

0002 
Nyolc évfolyamos 

gimnázium 9. évfolyama 

angol, 

német 

Bekapcsolódás a 8 

évfolyamos gimnázium 

9. évfolyamára 

(meglévő osztályba) 

 

 

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 - március 1.  

és március 10. 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 vesszük figyelembe 

az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, környezetismeret. 

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

A felvételnél az 5., 6., 7., évfolyam év végi és a 8. évfolyam félévi eredményeit vesszük 

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

matematika, természetismeret, fizika, kémia, biológia, földrajz. 

Mindkét területen az általános iskolából hozott osztályzatok összegéből áll össze a pontszám. 

 

A felvételkor előnyt jelent:  - plébánosi ajánlás, 

- kiemelkedő versenyeredmények. 

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

A 4. évfolyamos tanulók jelentkezési lapjait a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni 

jelentkezők számára létrehozott felületén kell előállítani a szülőknek, majd kinyomtatva 

továbbítani. Ebben szükség esetén iskolánk segítséget nyújt januárban a szülőknek.  

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

 



 

A képzés és az intézmény bemutatása 

 

A Boldog Brenner János Gimnázium a 2023/2024-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 az Egyházmegye kollégiumának 

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 szinten 

történik. Tanulmányaik során a fő nyelvek, az angol és német mellett választhatják az olasz, 

francia, vagy orosz nyelvet (indításuk megfelelő létszám esetén történik). Iskolánk Language Cert 

nyelvvizsga hely, amely az angol nyelvvizsga letételét könnyíti meg, valamint együttműködünk az 

EUROEXAM nyelvvizsga-központtal is (német nyelv). 

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

számítógépet eszközként tudják használni tanulmányaik során és felkészülnek a közép és emelt 

szintű érettségire. 

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 évente szerveződő ausztriai sítábor, a nyári táborok, 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. 

 

A tanulmányi területekre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási 

fogyatékos (nagyothalló) tanulók is jelentkezhetnek. 

 
 

A felvételi tájékoztató ideje: 

 

 A felvételi tájékoztatók időpontja: 

      2022. október 27. (csütörtök) 17 óra  

      2023. január 12. (csütörtök) 17 óra 

Az iskola megközelítése a Brenner Tóbiás körút felől történik. 

 

 

Kollégiumi elhelyezés biztosított a Szombathelyi Egyházmegye által fenntartott  

kollégiumban. 

 

 

A Kollégium bemutatása 

Kollégiumunk a belvárosban, Szily János utca 1. szám alatt található. Szeretettel várja a vallásos 

családból érkező középiskolás diákokat és azokat a tanulókat is, akik nem vallásos családban 

nevelkedtek, de a középiskolás éveik alatt keresztény nevelésben szeretnének részesülni.  

Szombathely bármely középiskolájából fogadnak diákokat, ha tisztelik és elfogadják a 

kollégium keresztény értékrendjét.  

Nagy hangsúlyt fektetnek a tehetséggondozásra, ezért diákjaikat sokrétű bemutatkozási és 

szereplési lehetőséget biztosítanak. Folyamatosan figyelemmel kísérik a tanulók iskolai 

eredményeit, a tanulmányaikban segítségre szoruló kollégisták számára felzárkóztató 

foglalkozásokat szerveznek. Az egyes diákok lelki elmélyülését, testi és szellemi gyarapodását 

valamint a kollégisták keresztény közösséggé fejlődését változatos hitéleti és szabadidős 

programok szolgálják.  

 Bővebb tájékoztatást a honlapukról, telefonon és a kollégiumban kaphatnak az érdeklődők.   

 

Szombathely, Szily János u. 1. 

Tel: 06/94 500-541. 

e-mail: brennerkollegium@martinus.hu 

 

 

 

mailto:brennerkollegium@martinus.hu

