Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium,
Kollégium és Óvoda
TISZTELT SZÜLŐK, KEDVES ÉRDEKLŐDŐ DIÁKOK!
A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda a Jezsuita Rend egyedüli, Magyarországon
működő nyolc és négy évfolyamos iskolája. Gimnáziumunk a jezsuita iskola négyszáz éves nevelési
hagyományára építve, korszerű pedagógiai módszereket alkalmazva és a mai kor kihívásaira válaszolva a következő célokat tűzte ki:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

egyénre szabott személyiség-fejlesztés
igényes, széles körű általános műveltség megszerzése
idegennyelvek magas szintű oktatása
személyes hit- és lelki életre nevelés
közösségi életre nevelés
szociális érzékenységre és aktív közéletiségre való felkészítés
művészeti képességek kibontakoztatása
egészséges és környezettudatos életre nevelés
felsőfokú továbbtanulásra való felkészítés.

1994 óta a minőségi nevelés terén vállalunk szolgálatot, hogy pedagógiai modellt-alkotó intézménynyé váljunk. 2011 óta Akkreditált Kiváló Tehetségpont vagyunk. A programban diákok széles körét
mozgósító, innovatív tehetségfelkutató és népszerűsítő, felzárkóztató és hátránykompenzációt segítő
rendezvényeket szervezünk. Térségi adottságaink miatt sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű
diákokat is nevelünk és oktatunk.
P. Holczinger Ferenc SJ
igazgató

Intézményünkben három osztályban NYOLC illetve egy osztályban NÉGY ÉVFOLYAMOS
GIMNÁZIUMI KÉPZÉSRE lehet felvételizni.
A négy évfolyamos képzésen belül a jelentkezők választhatnak az EMELT SZINTŰ MATEMATIKA,
ANGOL és az ÁLTALÁNOS TANTERVŰ képzés közül. A 9-10. évfolyamokon a természettudományos tantárgyakból diákjaink biológia-kémia, műszaki és közgazdasági, valamint
általános orientációs csoportokban tanulnak. Célunk a kiváló felkészítés
a pályaorientációs szakaszra és az emelt szintű képzésre a 11-12. évfolyamokon.
A nyolc évfolyamos képzésben ÁLTALÁNOS TANTERVŰ osztályokat indítunk.
SPORTTAGOZATUNKRA várjuk és támogatjuk azokat a gyerekeket is, akik
„JÓ TANULÓ ÉS JÓ SPORTOLÓ” diákokká szeretnének válni.
Azoknak a negyedikes és nyolcadikos diákoknak a jelentkezését várjuk, akik képességeik
és kiváló tudásuk szerint nyitottak az igényes tanulásra, illetve építő tagjaivá szeretnének válni
egy keresztény közösségnek, és ehhez megkapják a szülői lelki támogatást is.
A hitélet iránti nyitottság a jelentkezés előfeltétele. Iskolánkban a római katolikus hittan mellett görög katolikus és református hittanoktatás is folyik.
Olyan diákok jelentkezését várjuk, akiknek szülei
tudatosan választják a keresztény nevelést.
Idegen nyelvek közül intézményünkben angol,
német, francia, spanyol és kínai nyelvet oktatunk.
A nyelvi órák heti óraszámát megemeltük, úgynevezett tömbösített oktatási formával és tematikus
hetek szervezésével támogatjuk diákjainkat, hogy
mielőbb használható nyelvtudást biztosítsunk
számukra. Célul tűztük ki, hogy diákjainkat nemcsak a középfokú, de a felsőfokú nyelvvizsgára is
felkészítsük. A 7. évfolyamtól a kínai nyelvet, illetve a második idegen nyelvet (angol vagy német)
szakkör keretében tanulhatják diákjaink. A nyelvi
képzést sokrétű külföldi cserekapcsolat és anyanyelvi tanárok jelenléte segíti.
A hatékony oktatás érdekében valamennyi tantárgyból biztosítjuk a csoportbontás lehetőségét.

A 8. évfolyamtól digitális eszközök bevonása segíti az oktató-nevelő tevékenységet. A 9. évfolyamtól lehetőség nyílik emelt szintű képzés
választására több tantárgyból. A 11-12. évfolyamon a diákok heti 2-5 órában egyetemi felvételi
előkészítőt választhatnak a továbbtanulási tantárgyakból.
A kötelezően választható órák széles sávja és az
iskolánkban működő Művészeti Alapiskola segíti
a zenei, néptánc és képzőművészeti elmélyülést.
A magas szintű sporttevékenységet a legmodernebb követelményeknek megfelelő tornacsarnok,
sportpálya mellett a tanuszodánk is segíti.
Sajátos nevelésű igényű, tehetséges diákoknak (dyslexiások, látás- és mozgáskorlátozottak)
– akik rendelkeznek szakértői véleménnyel és
részt vesznek fejlesztésben – korlátozott számban lehetőséget tudunk biztosítani a felvételre.
Számukra felvételük esetén szakmai segítséget
nyújtunk.

A JELENTKEZÉS KÉT LÉPCSŐBEN TÖRTÉNIK.
1. Jelentkezés az egységes írásbeli vizsgára:
A tanulók írásbeli vizsgára történő jelentkezése
az elmúlt években megszokott módon történik.
A tanuló abba az intézménybe nyújtja be az Oktatási Hivatal által kiadott, kizárólag a központi írásbelin való részvételre vonatkozó jelentkezési lapját, amelyikben az írásbeli vizsgát meg kívánja írni.
Az írásbeli vizsgákra a jelentkezési lapok benyújtásának határideje 2021. december 3.
2. Jelentkezés a gimnáziumba:
Jelentkezni az Oktatási Hivatal honlapján (www.
oktatas.hu) elektronikusan lehet. Ezen kívül kérjük,
hogy gimnáziumunk saját jelentkezési lapját is
2022. február 18-ig juttassák el iskolánkba.
A nyomtatvány iskolánkban átvehető vagy a honlapról letölthető.
FELVÉTELI ELJÁRÁSUNK
A NYOLCÉVFOLYAMOS KÉPZÉSRE
Az egységes írásbeli vizsga időpontja:
2022. január 22. 10.00 óra.
Helyszíne: Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda, illetve más ilyen vizsgát szervező
középiskola.
A szóbeli meghallgatásra
2022. március 4-én vagy 5-én kerül sor, beosztás
szerint.
Ennek keretében a diák számot ad
• a matematika (alapműveletek, szöveges és logikai
feladatok) és
• a magyar (hangos olvasás, egy hétköznapi témáról
összefüggő beszéd, szólások, közmondások magyarázata, értelmezése) területén szerzett tájékozottságáról,

• tanulási készségéről
• egy beszélgetés keretében – melyre a szülőket is
várjuk – az iskolaválasztás hitbeli motivációjáról.
A sport osztályba felvételt nyerni csak képességfelmérés és sportorvosi vizsgálat alapján lehet.
FELVÉTELI ELJÁRÁSUNK A NÉGYÉVFOLYAMOS
KÉPZÉSRE
Az egységes írásbeli vizsga időpontja:
2022. január 22. 10.00 óra.
Helyszíne: Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda, illetve bármelyik ilyen vizsgát szervező középiskola.
A szóbeli meghallgatásra
2022. február 25-én vagy 26-án kerül sor, beosztás szerint.
Ennek keretében a nyolcadikos diák számot ad
• matematika és magyar tudásáról (6. osztálytól a 8.
évfolyam első félévéig tanultak: számelmélet, egyenletmegoldás, szöveges feladatok, geometriai fogalmak
és tételek alkalmazása, függvények illetve egy-egy
költő/író (Kölcsey, Arany, Petőﬁ, Mikszáth, Ady, Móricz)
életművének feldolgozása (műismeret, szövegértés,
irodalomelméleti és verstani alapfogalmak), leíró
nyelvtani és nyelvhelyességi feladatok megoldása,
• csoportos foglalkozás keretében hittan ismereteiről
(ünnepek, alapvető keresztény imák, tízparancsolat,
szentírási történetek, evangéliumi példabeszédek),
• egy elbeszélgetés keretében – melyre a szülőket is
várjuk – az iskolaválasztás motivációjáról,
• az angol emelt szintű képzésre jelentkezők angol
nyelvi felkészültségükről (írott szöveg értése, bemutatkozás szóban és írásban, általános témákról
beszélgetés, kérdések megfogalmazása)

A nemzeti köznevelésről szóló törvény 51.§ (5) bekezdésében meghatározott tanulók számára a felvételi vizsga
(írásbeli, szóbeli) során, mindkét korosztály számára a
konkrét eset megkívánta speciális körülményeket biztosítunk. Pl.: időhosszabbítás, segédeszköz használata.
A felvételi kérelmekről a tanulmányi eredmények
(25%), a központi írásbeli vizsga (50%) és a szóbeli vizsga (25%) eredményei alapján döntünk. A felvételi eljárásban részt vevő tanulók ideiglenes sorrendjét 2022.
március 16-ig tesszük közzé a honlapunkon. A tanulói
adatlapok módosítására, a megjelölt iskolák sorrendjének megváltoztatására 2022. március 21-22-én
van lehetőség az általános iskolában. A felvételi eljárás
végleges eredményét 2022. április 29-ig küldjük meg
a jelentkezőknek és az általános iskolának.
NYÍLT NAPRA hívjuk az érdeklődőket 2021. szeptember 29-én, szerdán és 2021. november 9-én,
kedden 8.30–12.30 óra között bemutatjuk az iskolá-

ban folyó oktató-nevelő munkát és lehetőség lesz az
iskola megtekintésére is. Gimnáziumunkban az oktatás ingyenes. Az arra rászoruló, tehetséges tanulóink számára a beiskolázást és az évközi költségeket
(tankönyv, étkezési hozzájárulás, iskolai kirándulások,
stb.) is csökkenteni igyekszünk.
A JEZSUITA KOLLÉGIUM a gimnázium szerves része,
annak országos beiskolázási és nevelési terveit szolgálja. A kollégium két épülete lehetővé teszi, hogy
mind a fiúknak, mind a lányoknak megfelelő elhelyezést és önálló nevelési programot tudjunk biztosítani.
Célunk: A MÁSOKÉRT ÉLŐ EMBER NEVELÉSE
A Jezsuita Rendet 1540-ben alapította Loyolai Szent
Ignác. Nevelési elvei világ- és életigenlők, és azt célozzák, hogy felkeltsék a fiatalban a készséget a mindig nagyobb, jobb, önmagával szemben igényesebb
élet felé.

KÜLDETÉSÜNK
A Jezsuita Gimnáziumban az Evangéliumra építve és Loyolai Szent Ignác lelki hagyatékából merítve készítjük fel a ránk bízott fiatalokat a felnőtt életre azáltal, hogy
• JÉZUSHOZ VEZETJÜK őket, hogy megismerjék, szeressék és kövessék őt.
• KIHÍVÁS ELÉ ÁLLÍTJUK diákjainkat, hogy kiváló tanulmányi eredményt érjenek el és felébredjen bennük
az egész életen át tartó tanulás vágya.
• MELLETTÜK ÁLLUNK, hogy nyitottá váljanak a növekedésre, és így szellemileg felkészült, hívő emberekké váljanak, akik elkötelezettek a béke, az igazságosság és a szeretet szolgálatára.
Iskolánk diákok, szülők, nevelők és segítők olyan közössége, mely elkötelezett a másokért való szolgálat mellett. Közös célunk olyan diákok nevelése, akik nemcsak képzettek mind személyes, mind társadalmi hivatásukra, de hitelesen keresztények, képesek és elkötelezettek tenni másokért, Krisztus példája nyomán.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Polák Péter igazgatóhelyettes vagy Bodnár Katalin iskolatitkár
3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 2–12.
Tel: 46/560-458, 560-459 • fenyi@jezsu.hu • Honlap: www.jezsu.hu
OM azonosító: 038090 • Feladatellátási hely kódja: 002 • Tanulmányi területek belső kódszámai:
• nyolc évfolyamos általános tantervű 0080 • nyolc évfolyamos köznevelési sportiskolai program 0081
• négy évfolyamos általános tantervű 0040
• négy évfolyamos matematika emelt szint 0041 • négy évfolyamos angol emelt szint 0042

