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A felvételi eljárást az emberi erőforrások miniszterének a nevelési-oktatási intézmények működéséről
és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben, valamint
a 2020/2021. tanév rendjét szabályozó 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendeletben foglaltak alapján
szervezzük meg.

A csodálatos természeti környezetben, Kőszeg egyik legszebb részén, a
Királyvölgyhöz közel található iskola és kollégium campust alkot, ahol mind a tanulásra,
mind a szabadidő eltöltésére remek feltételek állnak rendelkezésre. A hatalmas fákkal benőtt
park tiszta levegőjével, sportpályáival még emlékezetesebbé teszi az itteni diákéveket.
Vas megye legrégebbi iskolája a miénk, az 1677-ben alapított intézményben először a
jezsuita, majd a piarista rend tagjai neveltek és oktattak. 1815-től 1948-ig a bencés rend
emelkedett iskolafenntartói rangra, az államosítást követően vette fel iskolánk a Jurisich
Miklós Gimnázium nevet.
Az iskola pedagógiai programjában azt az általános célt tűzte ki, hogy tanulóink
személyiségét sokoldalúan és harmonikusan fejlessze testi, szellemi és erkölcsi szempontból
egyaránt.

Tanulmányi területek a gimnáziumban
5 éves gimnáziumi képzés
Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP)
Kód: 0051
A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását. Az
Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázatra azok a tehetséges, de valamilyen
szempontból hátrányos helyzetű diákok jelentkezhetnek, akik az érettségit követően főiskolán,
egyetemen szeretnének továbbtanulni. A 9/ajtp osztályban (előkészítő évben) az anyanyelv,
valamint a matematika tantárgyakon kívül intenzív angol nyelvi és informatikai oktatásban
részesülnek a diákok. Fejlesztik önismeretüket és kommunikációs készségüket, személyiségés képességfejlesztő foglalkozásokon, tanulásmódszertani programokon vesznek részt. A cél
az, hogy a program keretein belül készüljenek fel a diákok az emelt szintű angol nyelvi
érettségi vizsgára (C típusú középfokú nyelvvizsga – KER szerinti B2 szintű komplex követelményeivel egyenértékű nyelvtudást biztosít), és nemzetközi ECDL számítástechnikai
bizonyítványt, mindemellett térítésmentesen gépjárművezetői jogosítványt szerezzenek. A
képzés ötéves és kollégiumi bentlakáshoz kötött.
A programba pályázat útján lehet bekerülni.
A pályázatot a tanuló lakóhelye szerinti települési önkormányzat juttatja el – postai úton - az
első helyen megjelölt középiskola címére. A pályázati csomag letölthető iskolánk honlapjáról
is.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 11. Ezzel egyidejűleg jelentkezni kell
a központi írásbeli vizsgára is, amelynek határideje 2020. december 4.
2021. január 22-én a felvételit megelőző, nem szaktárgyi jellegű, válogatáson vesznek részt a
tanulók: készségeket és képességeket vizsgáló feladatlapokat töltenek ki. A kollégiumban
töltött éjszakát követően a diákok január 23-án 10 órakor a központilag kiadott egységes
feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsgán vesznek részt magyarból és matematikából. A
pótló felvételi vizsga ideje: 2021. január 28. Pótló írásbeli vizsgát csak azok a tanulók
írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre
nincs mód.
A programra felvételiző tanulók rangsorolása az alábbiak szerint történik:
 tanulmányi eredmények a 7. évfolyam év végi és a 8. évfolyam első félévi
osztályzatainak átlaga alapján (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika,
idegen nyelv, egy szabadon választott reáltantárgy) – 25 pont (25%);
 a központi írásbeli felvételi vizsga eredménye magyarból és matematikából – 50 pont
(50%);
 a tehetségbeválogatáson szerzett minősítés – 25 pont (25%).
A pályázat eredményéről 2021. február 10-ig tájékoztatjuk a jelentkezőket.
A pályázat eredményéről történt értesítést követően az általános iskola 2021. február 19-ig a
programba jelentkező valamennyi tanuló Tanulói adatlapját az azon feltüntetett címre, a
Jelentkezési lapo(ka)t pedig a középiskolákba elküldi. (A 2021. február 10-ig esetleg elutasító
határozatot kapott tanulók is – más tanuló visszalépése esetén – bekerülhetnek az Arany János
Tehetséggondozó Programba.)

Két tanítási nyelvű (magyar-angol) tagozat (Kéttan)
Kód: 0052
Célunk és feladatunk, hogy olyan fiatalokat neveljünk, akik a valódi kétnyelvűséget
megközelítő nyelvi készségekkel rendelkeznek, és akik a célnyelvű kultúrában is jártasak.
Legyenek képesek az idegen nyelven történő gondolkodásra, az idegen nyelv használatára az
információszerzésben, közlésben és alkalmazásban. Tanítványaink legyenek alkalmasak és
képesek arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár angol nyelven folytassák, illetve
szakmájukat majd mindkét nyelven gyakorolják. A jobb felkészítést angol anyanyelvi
lektortanár is segíti.
A tanulók a 9/kny osztályban (előkészítő év) heti 18 órában sajátítják el az angol nyelvet;
mellette anyanyelv, matematika, 2. idegen nyelv, digitális kultúra, testnevelés és
osztályfőnöki óra szerepel a programban. A 9. osztálytól a diákok a matematikát, a kémiát és
a földrajzot angol nyelven is tanulják. Önálló tantárgyként szerepel a célnyelvi országok
civilizációja szintén angol nyelven.
A diákok az ötödik év végén tesznek érettségi vizsgát. A sikeres érettségi vizsgabizonyítvány
felsőfokú C típusú (C1 komplex) nyelvvizsgával egyenértékű, ha a célnyelvből emelt szinten
(60%-ot meghaladó), az angolul tanult tantárgyak közül pedig kettőből legalább középszinten
tesznek érettségi vizsgát.
Törvényi háttér: a többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi
vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról.
A kötelező tanórai foglalkozások megtartásához szükséges időkeret többletórákkal egészül ki
a két tanítási nyelvű iskolai oktatáshoz kiadott óratervben meghatározottak szerint.
A tagozatra természetesen jelentkezhetnek azok a tanulók is, akik általános iskolában nem
tanulták az angol nyelvet.
A tanulmányi területre történő felvételről az általános iskolai eredmények és a központilag
kiadott egységes feladatlapokkal megszervezett magyar nyelvi és matematika írásbeli vizsga
eredménye alapján döntünk.
A központi írásbeli felvételire történő jelentkezés határideje (bármely szervező
intézménybe): 2020. december 4. A felvételi vizsga időpontja: 2021. január 23. (10 óra).
Pótló felvételi vizsga: 2021. január 28. (14 óra).
Pótló írásbeli vizsgát csak azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt
nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód.
A programra felvételiző tanulók rangsorolása az alábbiak szerint történik:
 tanulmányi eredmények a 7. évfolyam év végi és 8. évfolyam első félévi
osztályzatainak átlaga alapján (magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, első
idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika) – 100 pont (50%);
 az egységes írásbeli felvételi vizsga eredménye magyarból és matematikából – 100
pont (50%).
Az írásbeli felvételi eredményéről 2021. február 8-ig értesítjük a tanulókat.
Angol nyelvi előkészítő évfolyammal induló oktatás (NYEK)
Kód: 0053

E nyelvi csoport indításával az intézmény célja nem egyszerűen az, hogy a tanulók emelt
szintű érettségi vizsgára készüljenek fel; a fő hangsúly a kommunikációs készségek
fejlesztésén, a használható nyelvtudás megszerzésén van. Célunk az, hogy a tanulók képesek
legyenek tudásukat önállóan továbbfejleszteni és más idegen nyelvekre alkalmazni.
Az angol nyelv óraszámai: 12; 5; 5; 5; 5, a német nyelv óraszámai: 6; 3; 3; 5; 5. A diákok az
angol és a német nyelv emelt óraszámú oktatása mellett digitális kultúrát heti 3 órában
tanulják a 9/nyek osztályban (előkészítő évfolyam). A képességfejlesztésre fordítandó
időkereten belül magyar, matematika, pénzügyi ismeretek és testnevelés órákat szervezünk,
ezáltal lehetővé válik a további tanulmányok jobb megalapozása, illetve egy-két tárgyból a
tanítási idő megnövelése.
A felsőbb évfolyamokon folytatódik az angol és német nyelv emelt óraszámú oktatása, majd a
továbbtanulási szándéktól függően a 10. év végén tantárgycsoportot választanak a tanulók.
Cél, hogy az érettségi bizonyítványt szerzett tanulók legalább 75%-a az első idegen nyelvből
rendelkezzen a KER szerinti B2 szintű nyelvtudást igazoló érettségi eredménnyel vagy
államilag elismert nyelvvizsgával (középfokú). A második idegen nyelvből az oktatás
feltételeit úgy alakítjuk ki, hogy a tanulók számára a kötelező tanórákon teljesüljenek az emelt
szintű érettségire való felkészítés feltételei.
A tanulmányi területre történő felvételről az általános iskolai eredmények és a központilag
kiadott egységes feladatlapokkal megszervezett magyar nyelvi és matematika írásbeli vizsga
eredménye alapján döntünk.
A központi írásbeli felvételire történő jelentkezés határideje (bármely szervező
intézménybe): 2020. december 4. A felvételi vizsga időpontja: 2021. január 23. (10 óra).
Pótló felvételi vizsga: 2021. január 28. (14 óra).
Pótló írásbeli vizsgát csak azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt
nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód.
A programra felvételiző tanulók rangsorolása az alábbiak szerint történik:
 tanulmányi eredmények a 7. évfolyam év végi és 8. évfolyam első félévi
osztályzatainak átlaga alapján (magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, első
idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika) – 100 pont (50%);
 az egységes írásbeli felvételi vizsga eredménye magyarból és matematikából – 100
pont (50%).
Az írásbeli felvételi eredményéről 2021. február 8-ig értesítjük a tanulókat.
4 éves gimnáziumi képzés
Emelt órszámú idegen nyelvi képzés (német, angol) (humán)
Kód: 0041
Elsősorban azokat a tanulókat várjuk ebbe a csoportba, akik „humán érdeklődésűek”, jó
tanulók, nyelvet szeretnének tanulni és kreatívak. A képzés során az emelt óraszámú német és
angol nyelv mellett a művészeti tantárgyak (élmény-művészettörténet, kreatív képalkotás,
kreatív projekt) oktatása minden tanévben heti eggyel növelt óraszámban zajlik. Így a
tanulóknak alkalmuk nyílik jobban elmélyülni a vizuális kultúra, a mozgóképkultúra és a
médiaismeret területén.

A tanulmányi területre történő felvételről kizárólag az általános iskolai eredmény alapján
döntünk. Az általános iskolai eredmény beszámításának módja: a 7. évfolyam év végi és 8.
évfolyam első félévi osztályzatainak átlaga (magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika,
első idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika).

Emelt szintű biológia-kémia tagozat (reál)
Kód: 0042
A természettudományi tantárgyak iránt érdeklődő tanulók számára az e csoportban
rendelkezésre álló órakeret biológiából és kémiából lehetővé teszi a tanulók önálló
megfigyelő, leíró, összehasonlító, rendszerező munkáját, kísérleti úton történő
tapasztalatszerzését.
A 9. osztálytól kezdődően az emelt szintű érettségi vizsgára készítjük fel a csoportba felvett
diákokat. A biológia és a kémia tantárgyakban évek során kiemelkedő verseny- és felvételi
eredmények igazolják e speciális képzés magas szakmai színvonalát. A tanulóinkban
kialakított természettudományos gondolkodás biztos alapot ad az orvosi, gyógyszerészeti,
gyógytornász, természet- és környezetvédelmi, kertészeti, erdészeti, agrár, élelmiszeripari
pályákhoz.
A tanulmányi területre történő felvételről kizárólag az általános iskolai eredmény alapján
döntünk. Az általános iskolai eredmény beszámításának módja: a 7. évfolyam év végi és 8.
évfolyam első félévi osztályzatainak átlaga (magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika,
első idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika).
További lehetőségek gimnáziumunkban












A felsőfokú oktatási intézményekben történő továbbtanulás elősegítésére, az emelt
szintű érettségi vizsgák letételéhez a 11-12. évfolyamon bármely, addig tanult
közismereti tantárgy szabadon választható.
A 2015/2016. tanévtől lehetőséget biztosítunk tanítványainknak arra, hogy műszaki
alapismereteket (műszaki rajz, gépelemek stb.) szerezhessenek fakultációs tantárgy
keretében. Ezzel a mérnökképzésre jelentkező tanulóink számára nyújtunk segítséget.
Megfelelő számú jelentkező esetén tanulható orosz nyelv is.
2018 szeptemberétől iskolánk akkreditált nyelvvizsgahely (LanguageCert)
2011 áprilisától iskolánk regisztrált Tehetségpont.
2011 novemberétől iskolánk akkreditált ECDL vizsgaközpont.
Felújított, modern, számítógépekkel felszerelt könyvtár segíti a tanulók egyéni
felkészülését, könyvtár-pedagógiai foglalkozások megtartását.
A Tudatos Pénzügyekért Alapítvány által létrehozott Pénziránytű iskola – hálózat
tagjaként iskolai keretben törekszünk arra, hogy az érettségi vizsgáig minden tanulónk
legyen tisztában a gazdasági és pénzügyi kultúra elemeivel, közvetve pedig ismerjék
meg a vállalkozási alapismereteket.
Tanítványaink művészeti nevelését szolgálja a rajz- és a médiaszakkör.
Diákjaink közel fele rendelkezik színház- vagy hangversenybérlettel.











A kultúra iránt érdeklődő tanulóink kamarazenekarok és az irodalmi színpad munkájába kapcsolódhatnak be. Műsoraikkal színesebbé teszik iskolai, nemzeti, vallási ünnepeinket. Tanulóink hangszeres tudásának bővítését a város zeneiskolája is biztosítja.
Tanítványaink rendszeres sportolását biztosítja tornatermünk, konditermünk és
sportudvarunk.
Az iskolai sportkörben az adott sportág iránt érdeklődők fejleszthetik képességeiket.
Rendszeres mozgást és versenyzést biztosítunk torna, atlétika és labdajátékokban.
Gimnáziumunkat változatos képzési rendje mellett a jó tanár-diák viszony, a
hangulatos diákélet jellemzi.
Hagyományaink közül kiemelkedik az iskolatörténeti szempontból is jelentős
Madarak és fák napja - Erdei ballagás.
A fentebb felsorolt foglalkozások eredményességének biztosítéka a stabil, innovatív és
jól képzett nevelőtestület.
A Jurisich Miklós Gimnázium Baráti Társaságának anyagi támogatásával jutalmazzuk
a kiemelkedő tanulmányi- és sporteredményeket elért tanulóinkat, segélyezzük a
szociálisan rászorulókat.
Emberségre, fegyelemre tanítjuk diákjainkat, de úgy, hogy a kreatív gondolkodást
támogatjuk és jutalmazzuk.
Arra törekszünk, hogy a hagyományokhoz hű nevelési elveinket ne kényszerként éljék
meg tanulóink, hanem mindez saját belső igényükké, meggyőződésükké váljon.

Kollégium
 Minden gimnáziumba felvett és kollégiumi elhelyezést kérő diáknak tudunk
kollégiumi ellátást biztosítani.
 A kollégium épületegyüttese 2013-ban külső és belső felújítás után 3-6 fős szobákba
várja a nagy távolságban lakó vagy kollégiumi közösségbe vágyó diákokat.
 Diákjaink többsége nem kőszegi, a nyugat-magyarországi régió több településéről
érkeznek – színes egyéniségek, életre szóló kapcsolatok és barátságok szövődnek itt.
Az azonos pontszámot elért tanulók közül előnyben részesítjük a következő tanulókat:
 a hátrányos helyzetűeket, ezt követően
 azt a jelentkezőt, akinek lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Kőszegen
található;
 azt a jelentkezőt, aki az írásbeli felvételi vizsgán jobb eredményt ért el;
 azt a jelentkezőt, akinek magyarból és matematikából jobb osztályzatai vannak, illetve
 azt a jelentkezőt, akinek sajátos helyzete ezt indokolja.
Sajátos helyzeten értjük:
 szülője, nagyszülője a gimnázium egykori diákja volt;
 testvére(i) gimnáziumunk tanulója vagy volt tanulója.
 (Kérjük, ezt a felvételi lapon szíveskedjenek jelölni!)
Tájékoztatásul közöljük, hogy amennyiben sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló jelentkezik iskolánkba központi írásbelire,
akkor a hatályos jogszabályok szerint járunk el az esélyegyenlőség biztosítása érdekében. A
dolgozat megírására fordítható időkeretet 20 perccel meghosszabbítjuk, amennyiben ezt a

tanuló jelentkezésekor a szülő írásban kéri gimnáziumunktól. A kérelemhez csatolni kell a
jogosultságot alátámasztó szakértői véleményt.
A legkorábbi határidők, amelyekre figyelni kell:
 Arany János Tehetséggondozó Program (kód: 0051)
A központi felvételire történő jelentkezés határideje: 2020. december 4.
A pályázat beadásának határideje: 2020. december 11.
A felvételi vizsga időpontja: 2021. január 22-23.


Két tanítási nyelvű (magyar-angol) tagozat (kód: 0052)
A központi írásbeli felvételire történő jelentkezés határideje: (bármely szervező intézménybe): 2020. december 4.
A felvételi vizsga időpontja: 2021. január 23. (10 óra)



Angol nyelvi előkészítő évfolyammal induló oktatás (kód: 0053)
A központi írásbeli felvételire történő jelentkezés határideje: (bármely szervező intézménybe): 2020. december 4.
A felvételi vizsga időpontja: 2021. január 23. (10 óra)

Minden kedves diáknak és szülőnek jó iskolaválasztást kívánok a tantestület nevében ezzel a –
Szent-Györgyi Albert - idézettel:
„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya,
megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni,
amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”

Keszei Balázs
igazgató

