
Kedves hatodikos! 

Közeleg a felvételi! 

Várunk a Patronába!



Mitől különleges a Patrona?

 az egyedüli leánygimnázium az országban

 elképesztően gazdag közösségi élet

 keresztény sziget



Miért érdemes hozzánk jönnöd?
 személyre szabott tehetséggondozás 

 nem konzervválaszokat adunk, hanem megtanítunk kérdezni

 országos elismertség, előkelő hely a különböző rangsorokban, 

kiváló kompetencia eredmények, számos versenyeredmény, 

90%-os felvételi arány



Miért jó, ha nálunk írod a központi 

felvételit?
 iskolánk a belvárosban, könnyen megközelíthető helyen van,

 közösségi iskola vagyunk, fontos számunkra az otthonos, 

minőségi, megnyugtató környezet.



Hogyan lehet jelentkezni?
Jelentkezési lap a központi felvételire letölthető innen

7. osztályba jelentkezési lap letölthető innen

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2020/KOZFELVIR_irasbeli_jellap968evf.pdf
https://patrona.hu/uploads/menu/755/fajlok/jellap_gimi_7.be_2021-22.pdf


Mikről eshet szó az ismerkedő beszélgetésen?

 szabadidő eltöltése, olvasmány- és filmélmények

 kulturális környezet, lakóhely, család – földrajzi, történeti vonatkozások

 magyarság és Európa

 közösség (iskolai, sport, egyházi)

 vallási tájékozottság, Bibliaismeret



Hogyan szerezhetsz két nyelvvizsgát érettségiig?

 Emelt szinten tanítunk nyelveket: angolt és németet 7. 

évfolyamtól heti 5 órában, 2. nyelvként az angolon és 

németen kívül spanyolt és franciát 9. évfolyamtól heti 4 

órában, latin 3. nyelvként választható

 Több, párhuzamosan futó Erasmus projekt, 13 

partnerországgal, az iskola maga is projektgazda

 9 országgal folyamatos cserekapcsolat



Mi minden van a tanuláson túl?

 délutáni sportköri edzések (kosárlabda, röplabda, 

úszás, szertorna, gyógytestnevelés)

 kollégiumunk az iskola épületével egybekötötten 

színvonalas szakmai, közösségi, spirituális programokat 

kínál.

 zeneiskolai oktatás helyben – 13 féle hangszer 

választható.

Miért kapsz itt kiemelkedő tudást?

 7. évfolyamtól a matematikát és a nyelveket 

csoportbontásban tanítjuk,

 9. évfolyamtól a kémia, 10. évfolyamtól a történelem 

és a biológia tantárgyakat évfolyam szinten sávokban 

tanítjuk,

 osztozó óráinkon önismeretet és konfliktuskezelést 

tanítunk.



Milyen dátumokra ügyelj?
 2020. december 4.

A központi felvételi vizsgára való jelentkezés 

határideje

 2021. január 23. 

10:00 Központi írásbeli felvételi

 2021. január 28. 

14:00 Pót írásbeli központi felvételi

 2021. február 19. 

Középiskolába való jelentkezés határideje

 2021. március 1-11. 

Szóbeli meghallgatások



Szeretettel várunk!


