
PROHÁSZKA OTTOKÁR ORSOLYITA GIMNÁZIUM, 
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

Felvételi tájékoztató



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.

✓ Első idegen nyelv heti 6 óra, második idegen nyelv heti 3 óra

✓ Második választható idegen nyelv: angol, német, francia

✓ Csoportbontás (szükség szerint szinteknek megfelelően is)

✓ Iskolánk a Euroexam nyelvvizsga központ referencia
intézménye

✓ Az érettségi fő tantárgyaihoz is többlet órakeretet biztosítunk



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.

✓ az első és második idegennyelv oktatásához többlet órakeretet 
biztosítunk (csoportbontásban)

✓ A digitális kultúra tantárgy oktatása emelt óraszámban és 
csoportbontásban 

✓ Az érettségi fő tantárgyaihoz is többlet órakeretet biztosítunk

✓ Emelt szintű érettségire való 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.

✓ Az idegen nyelv oktatása heti 5 órában, kilencediktől heti 6 óra 

✓ Csoportbontás (szükség szerint szinteknek megfelelően is)

✓ Iskolánk a Euroexam nyelvvizsga központ referencia
intézménye

✓ Az érettségi fő tantárgyaihoz is többlet órakeretet biztosítunk

✓ A digitális kultúra tantárgy oktatása emelt óraszámban és 
csoportbontásban



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, 2020/2021-es tanév:
– 27 diák nyert felvételt felsőoktatási intézménybe, többségük egyetemre

– A továbbtanulási mutató 65 % fölötti

– Többen külföldi nyelvtanulás után tanulnak tovább

A preferált felsőoktatási intézmények a teljesség igénye nélkül:
Szeged SZTE ÁOK, Corvinus Egyetem, Soproni Egyetem, Széchenyi Egyetem, SOTE, ELTE, Veszprémi Egyetem, 
Közszolgálati Egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, PTE, Selye János Egyetem, BGE



FELVÉTELI INFORMÁCIÓK –
NÉGYÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS

• Jelentkezés módja:

– Általános felvételi eljárás keretében az általános iskolában.

– Határidő: 2022. február 18.

• Pontszámítás

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

– Központi írásbeli vizsga eredménye (jelentkezési határidő: 2021. december 3.).

– 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.prohaszka.gyor.hu weboldalon.

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


FELVÉTELI INFORMÁCIÓK –
HATÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS

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

– Határidő: 2022. február 18.

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

– Központi írásbeli vizsga eredménye (jelentkezési határidő: 2021. december 3.).

• 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.prohaszka.gyor.hu weboldalon.

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


KÜLSŐ LÁTVÁNYTERVEK



BELSŐ LÁTVÁNYTERVEK



KÁPOLNÁNK

A gimnázium épületében 1940-ben kápolnát alakítottak ki az orsolyita nővérek. 
1948-tól – az egyházi iskolák államosításától – a közelmúltig könyvtárként és 
raktárként hasznosították.

2010. szeptemberétől a helyreállított diákkápolnájukba betérő prohászkások
élete igazi fénybe kerülhet e megszentelt hely kegyelméből.



KÖZÖSSÉGI ÉLET - LELKIGYAKORLATOK



KÖZÖSSÉGI ÉLET - LELKIGYAKORLATOK



KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT – MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT



KÖNYVTÁR



KIADVÁNYAINK



VENDÉGEINK VOLTAK

Molnár Csilla
meteorológus

Härtlein Károly
fizikus, mesteroktató

Soós Viktor Attila
egyháztörténész

Vecsei H. Miklós és Szabó Balázs
színész, előadóművész

Alexay Zoltán
természetfotós



VENDÉGEINK VOLTAK

Dr. Horváth András
fizikus, csillagász

Pat Kelly
Írország magyarországi nagykövete

Fülöp Péter
fotográfus

Győri Imre
kanonok atya

Gy. Szabó András
irodalomtörténész, író, előadóművész



ZÖLD PROHÁSZKA

Markó-Valentyik Anna
bábszínművésznő, környezetvédő



ZÖLD PROHÁSZKA

Markó-Valentyik Anna
bábszínművésznő, környezetvédő



ISKOLAI PROGRAMOK

Osztálykirándulások

Hangverseny- és színházlátogatásokTermészettudományos háziverseny

Ballagás



ISKOLAI PROGRAMOK

Sport

Vízisportok - sárkányhajózás

Farsangi bál

Prohászka bál



SZABADIDŐS PROGRAMOK

Fertő-tó kerülő kerékpártúra Mariazell -Győr kerékpártúra

Brennbergbánya – kirándulás Krakkói zarándoklat



SZABADIDŐS PROGRAMOK

Családi hétvége - Dachstein Kirándulás - Erdély (Kalotaszeg)

Sítábor - Nassfeld

Prohászkások Írországban

Sítábor - Goldeck



Észtország

PortugáliaOlaszország

Spanyolország

KÜLFÖLDI TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSOK



Köszönjük megtisztelő figyelmüket!


