
PROHÁSZKA OTTOKÁR ORSOLYITA GIMNÁZIUM, 
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA



AZ ISKOLA BEMUTATÁSA

Intézményünk a Győri Egyházmegye fenntartása alatt működő
egyházi iskola.

Iskolánk az Orsolyita Rend 1726-ban alapított intézményének
oktatási hagyományait folytatja, melyek legfontosabb pillére a
keresztény értékrend.

A vallási, erkölcsi és közösségi
nevelést támogatják a hittanórák, a
közös szentmisék, a lelki napok,
továbbá az iskola által a különböző
előadásokra, rendezvényekre meg-
hívott hiteles személyek.



Intézményvezető: Nagy Csaba

OM azonosító: 030549

Képzési típusok:

ALAPINFORMÁCIÓK

Tanulmányi terület 
megnevezése

Képzési idő Felvehető létszám Osztályszám Tagozatkód

4 évfolyamos gimnázium –
angol - német idegen nyelvi
tagozat

4 év 35 fő
1 0004

4 évfolyamos gimnázium –
Általános gimnáziumi tagozat

4 év 35 fő
1

0005

6 évfolyamos gimnázium –
angol - német idegen nyelvi
tagozat

6 év 35 fő 1 0006



4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM –
ANGOL-NÉMET IDEGEN NYELVI TAGOZAT

Ezt a képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akik az általános
iskolában már tanult angol vagy német nyelvet magas szinten
kívánják elsajátítani és az egyetemi képzés felé orientálódnak.

1. Idegen nyelv

- angol / német

- heti 6 óra

2. Idegen nyelv

- angol, német, francia

- heti 3 óra

Csoportbontás

-idegen nyelv, 

matematika, 

digitális kultúra

Többlet órakeret

a fő érettségi 

tantárgyakhoz
Euroexam

nyelvvizsga központ 

– partner a 

nyelvoktatásban



4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM –
ÁLTALÁNOS GIMNÁZIUMI TAGOZAT

Ezt a képzést elsősorban azoknak a tanulóknak ajánljuk, akik az 
általános műveltség megszerzése után szeretnének a további 
tanulmányaikat illetően dönteni, ezért fontos számukra az idegen 
nyelv és az érettségi tantárgyak magas szintű elsajátítása.

Többlet órakeret a fő 

érettségi tantárgyakhoz

1. és 2. Idegen nyelv 

oktatása emelt óraszámban

Csoportbontás

-idegen nyelv, digitális 

kultúra, matematika

Emelt szintű érettségire 

felkészítés fakultációs 

keretek között



6 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM –
ANGOL-NÉMET IDEGEN NYELVI TAGOZAT

Ezt a képzést azoknak a tanulóknak ajánljuk, akik könnyen 
tanulnak, jó a nyelvérzékük és motiváltak az új ismeretek 
befogadására, valamint olyan tanulóknak, akik képesek megfelelni 
az átlagnál magasabb elvárásoknak is.

Idegen 

nyelvi 

tagozat  

Idegen nyelv

7-8. évfolyamon

- heti 5 óra 

Idegen nyelv

9-12. évfolyamon

- heti 6 óra

Csoportbontás

Többlet órakeret az 

érettségi fő 

tantárgyaihoz

Digitális kultúra 

emelt óraszámban

Nyelvi vizsga 

8. és 10. évfolyam 

végén



GIMNÁZIUMI KÉPZÉS – INFORMÁCIÓK

• Külföldi tanulmányutak, testvériskolai kapcsolatok, jutalomkirándulások.

• Több éves tapasztalat a közösségi szolgálatok területén .

• Interaktív táblák, digitális tananyagok használata.

• Meghívott művészek, tudósok, előadók.

• Kirándulások, sportfoglalkozások, színház- és hangverseny látogatások.

• Felsőfokú továbbtanulás mutatói, 2021/2022-es tanév:
– 48 tanulóból 35 diák nyert felvételt felsőoktatási intézménybe, többségük egyetemre

– A továbbtanulási mutató 73 % fölötti

– Többen külföldi nyelvtanulás után tanulnak tovább

A preferált felsőoktatási intézmények a teljesség igénye nélkül:
Szegedi Tudományegyetem, Corvinus Egyetem, Soproni Egyetem, Széchenyi Egyetem, SOTE, ELTE, Veszprémi 
Egyetem, Közszolgálati Egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Selye János 
Egyetem, Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem, Budapesti Műszaki Egyetem



FELVÉTELI INFORMÁCIÓK –
NÉGYÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS

• Jelentkezés módja:

– Általános felvételi eljárás keretében az általános iskolában.

– Határidő: 2023. február 22.

• Pontszámítás

– Tantárgyi eredmények (7. osztály év végi, 8. osztály félévi eredmények).

– Központi írásbeli vizsga eredménye (jelentkezési határidő: 2022. december 2.).

– Szóbeli elbeszélgetés.

• Felvételi döntés

– A tantárgyi eredmények, a központi írásbeli vizsga eredménye illetve a
szóbeli elbeszélgetés alapján történik.

– A felvételi pontszámnak nincs alsó határa, azt a jelentkezők pontszámai
határozzák meg.

Részletes pontszámítás a www.prohaszkagyor.hu weboldalon.

http://www.prohaszkagyor.hu/


FELVÉTELI INFORMÁCIÓK –
HATÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS

• Jelentkezés módja:
– Általános felvételi eljárás keretében az általános iskolában.

– Határidő: 2023. február 22.

• Pontszámítás
– Tantárgyi eredmények (5. osztály év végi, 6. osztály félévi eredmények).

– Központi írásbeli vizsga eredménye (jelentkezési határidő: 2022. december 2.).

• Felvételi döntés
– A tantárgyi eredmények, a központi írásbeli vizsga eredménye alapján

történik.

– A felvételi pontszámnak nincs alsó határa, azt a jelentkezők pontszámai
határozzák meg.

Részletes pontszámítás a www.prohaszkagyor.hu weboldalon.

http://www.prohaszka.gyor.hu/


KÜLSŐ LÁTVÁNYTERVEK



BELSŐ LÁTVÁNYTERVEK



MEGVALÓSULT ÁLLAPOT (JELENLEGI)



KÖZÖSSÉGI ÉLET - LELKIGYAKORLATOK



KÖZÖSSÉGI ÉLET - LELKIGYAKORLATOK



KÖZÖSSÉGI ÉLET – LELKI PROGRAMOK



KIADVÁNYAINK



VENDÉGEINK VOLTAK

Molnár Csilla
meteorológus

Härtlein Károly
fizikus, mesteroktató

Soós Viktor Attila
egyháztörténész

Vecsei H. Miklós és Szabó Balázs
színész, előadóművész

Bakos-Kiss Gábor
a Győri Nemzeti Színház igazgatója 



VENDÉGEINK VOLTAK

Fülöp Péter
fotográfus

Gy. Szabó András
irodalomtörténész, író, előadóművész

Rákász Gergely
orgonaművész

Ronan Gargan
Írország magyarországi nagykövete

Berentés Ágnes
Geográfus, geológus, barlangi fotós



ZÖLD PROHÁSZKA



ISKOLAI PROGRAMOK

Osztálykirándulások

Hangverseny- és színházlátogatások

Ballagás

Kiállítások



ISKOLAI PROGRAMOK

Sport

Vízisportok - sárkányhajózás Prohászka bál

Farsang



SZABADIDŐS PROGRAMOK

Kerékpártúrák

Nyári táborok Krakkói zarándoklat

Gólyanap



SZABADIDŐS PROGRAMOK

Sítábor 

Prohászkások Írországban
Sítábor 

Rendhagyó irodalomóra – Budapest Rendhagyó nyelvtanóra a bíróságon



KÜLFÖLDI TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSOK

Kirándulás - Délvidék

Kirándulás - FelvidékKirándulás - Délvidék

Kirándulás - Felvidék



Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
Laudetur Jesus Christus!


