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Felvételi tájékoztató a 2014/2015-ös tanévre 

OM azonosító: 027417 

Címe: 7621 Pécs, Király u. 44. Telephely címe: 7633 Pécs, Radnóti u. 2. 

 
 

Telefon: 06-72/513-162 telephely: 06-72/552-270 

E-mail: szechenyi@szechenyi-pecs.sulinet.hu 
Honlap: www.szechenyi.hu 
Igazgató: Kutas József 
Beiskolázási felelős: Burián Gábor 
 
A 2014/15-ös tanévben induló osztályok: 
 

Tagozat
-kód 

Tanulmányi területek 
Képzési 

idő 
Felvehető 
létszám 

Helyszín 

10 
szakközépiskola, közlekedési szakmacsoport: 
autószerelő és autóelektronikai műszerész (várható) 

4 évf. 34 fő Király u. 44. 

21 
emelt szintű angol nyelv (kezdő) és általános 
tantervű, humán tantárgyblokkos emelt óraszámban 

4 évf. 17 fő Király u. 44. 

22 
emelt szintű angol nyelv (haladó) és általános 
tantervű, humán tantárgyblokkos emelt óraszámban 

4 évf. 17 fő Király u. 44. 

30 általános tantervű, belügyi rendészeti orientáció 4 évf. 34 fő Király u. 44. 

41 általános tantervű 4 évf. 17 fő Király u. 44. 

42 
általános tantervű, emelt szintű oktatás informatika 
tantárgyból 

4 évf. 17 fő Király u. 44. 

51 köznevelési típusú sportiskolai kerettanterv 4 évf. 17 fő Radnóti u. 2. 

52 általános tantervű - futballakadémia 4 évf. 17 fő Radnóti u. 2. 

61 általános tantervű, testnevelés-sport orientáció 4 évf. 17 fő Radnóti u. 2. 

62 általános tantervű 4 évf. 17 fő Radnóti u. 2. 
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Felvételi követelmények: 
 
Központi írásbeli (A szerzett pontok a felvételi eredmény 50 %-át teszi ki.) 
 

Tagozatkód Tanulmányi területek Felvételi tárgy 
10 szakközépiskola (várható) magyar nyelv és matematika 
21 emelt szintű angol nyelv (kezdő) + humán 

magyar nyelv 
22 emelt szintű angol nyelv (haladó) + humán 
30 belügyi rendészeti orientáció 

magyar nyelv 
és 

matematika 

41 általános tantervű 
42 emelt szintű informatika 
51 köznevelési típusú sportiskola 
52 futballakadémia 
61 testnevelés-sport orientáció 
62 általános tantervű 

 
Tanulmányi eredmények a 7. és 8. osztályos bizonyítvány és félévi értesítő alapján 
 

Tagozatkód Tanulmányi területek 
A hozott pontok a felvételi 
eredmény 50 %-át teszi ki 

10, 21, 22, 30, 41, 
42, 51, 52, 61, 62 

valamennyi területen 
magyar nyelv és irodalom; idegen 
nyelv; történelem és matematika 

 

Szóbeli felvételi: nincs 

 
Sportegészségügyi és fizikai képességfelmérés: a köznevelési típusú sportiskolai és a 

futballakadémiai osztályokba az a tanuló vehető fel, aki megfelel ezen követelményeknek. 
Rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben kell részesíteni 

azt, aki a központi felvételi vizsgán magasabb pontszámot ér el, ezt követően a halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 
helye az iskola székhelyének, telephelyének településén található vagy legfeljebb 20%-os mértékig 
többletpont adható országos, megyei, városi tanulmányi és/vagy sportversenyek eredményei alapján. 

A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
jelentkező esetén a szakértői bizottság véleményét a központi felvételi vizsga értékelése során 
figyelembe vesszük. 
 
Továbblépés feltételei többcélú intézmény esetén: 

Az általános iskolai tanulmányokat intézményünkben teljesítők a központi felvételi írásbeli 
vizsga feladatlapjaival egyenértékű felmérő eredménye és a tanulmányi eredmények alapján 
folytathatják tanulmányaikat a megfelelő gimnáziumi, szakközépiskolai osztályban. A 
központi felvételi írásbeli vizsgával egyenértékű felmérő a központi írásbeli felvételi vizsgán 
megírt feladatlap, valamint a szakmai munkaközösségek által összeállított feladatlap, melynek 
megírására a központi felvételi írásbeli vizsgát követő 5 munkanapon belül kerül sor. 
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Tagozatkód 
A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók fogadása a tanulmányi területre: 

41 
42 
51 
61 

– mozgásszervi fogyatékos  
– érzékszervi fogyatékos  

látássérült (gyengénlátó)  
hallássérült (nagyothalló)  

– egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő  

– beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
21 
22 

– mozgásszervi fogyatékos  
– érzékszervi fogyatékos  

látássérült (gyengénlátó)  
– egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő  
– beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

10 
30 
52 
61 

– egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő  

– beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő  

tanulók is jelentkezhetnek 
 
Szakközépiskolai oktatásra jellemző:  

• Az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakmai elméleti és gyakorlati oktatás szakközépiskolai 
ágazati területei: XXII. közlekedésgépész szakközépiskolai ágazati oktatás,  

• Az érettségi végzettséghez kötött szakképesítés megszerzésére felkészítő szakképzési 
évfolyamok után megszerezhető kimenet megadása (a szakképzés megkezdésekor hatályos 
OKJ-ben meghatározottak közül): A szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet 
autószerelő és autóelektronikai műszerész. 

 
Az intézmény bemutatkozása: 

A 155 esztendős múltra visszatekintő Széchenyi István Iskola fennállása alatt a társadalmi 
igényeknek megfelelően többször átalakult. Immár a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ 
fenntartása alatt, közel 1200 diák számára jelenti a Széchenyi a tudományokhoz, 
művészetekhez vezető utat. 

Az iskola képzési palettája igen széles. Az általános iskola, gimnázium, szakközépiskola és 
sportiskola fontos része nevelő-oktató munkánknak.  

Iskolánk nemzetközi versenyek megrendezésére is alkalmas tornacsarnoka kiemelt 
helyszíne az egészséges életmódra nevelésnek, a diáksportnak. 

Emelt- és középszintű érettségi előkészítőket szervezünk magyar nyelv és irodalom, 
történelem, matematika, földrajz, biológia, informatika és megfelelő számú jelentkező esetén 
kémia, fizika, társadalomismeret, mozgókép- és médiaismeret, rajz és vizuális kultúra, ének-
zene, idegen nyelvek, testnevelés tantárgyakból. 

Minden nap biztosítjuk tanulóinknak, hogy sportköri foglalkozásokon (labdajátékok, 
atlétika, sakk) vegyenek részt. 

A hátrányos helyzetű tanulóinknak felzárkóztató program keretében segítünk a 
hiányosságokat pótolni. Tehetséges tanulóinknak érdeklődéseiknek megfelelően szakköri 
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foglalkozásokat szervezünk, valamint egyéni foglalkozások keretében segítjük a tanulmányi 
versenyekre való felkészülésüket.  

Gimnáziumi osztályainkban hagyománya van kezdő és haladó csoportban az emelt szintű 
idegen nyelv oktatásának. Célunk, hogy minden tanulónk emelt szintű érettségi vizsgával 
(mely megfelelő teljesítmény esetén nyelvvizsgával egyenértékű) fejezze be tanulmányait. 
Humán tagozatos gimnazistáink 18 éve gazdagítják iskolánk oktatási kínálatát. A humán 
tantárgyi ismeretek elsajátításában rendszerezett fejlődés- és művelődéstörténeti képet 
kívánunk adni tanulóinknak. A társadalomismeret, a médiaismeret és mozgóképkultúra, a 
kommunikáció és a művészetek kiemelt szakterületek ebben az osztályban. 

2010/2011-es tanévben indítottuk a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság szakmai 
közreműködésével a belügyi rendészeti orientációjú gimnáziumi képzésünket. A tanulók 
emelt óraszámban tanulják az idegen nyelvet, az informatikát, a társadalomismeretet. Kiemelt 
terület a testnevelés, az önvédelem valamint a belügyi rendészeti ismeretek. Az itt szerzett 
ismeretek felkészítenek a rendőrtiszti, illetve a tiszthelyettesi tanulmányokra. 

Az általános tantervű tanulmányi területre azokat a tanulókat várjuk, akik az általános 
iskola befejeztével még nem tudnak, vagy nem akarnak dönteni semmilyen specializálódás 
mellett. Ők a 11. évfolyamtól kapnak lehetőséget arra, hogy az érdeklődési területeiknek 
megfelelően (természettudomány, idegen nyelvek, művészetek, stb) nagyobb óraszámban 
mélyedjenek el az általuk választott tantárgyban. 

Másfél évtizede kezdtük meg az emelt szintű informatika- oktatást. Tanulóink az 
alkalmazói ismereteken túl a programozói ismeretek alapjaival is megismerkednek. 
Diákjainkat informatikából felkészítjük az emelt szintű érettségi vizsgára, valamint biztosítjuk 
a lehetőséget, hogy megszerezzék az ECDL bizonyítványt (7 modul). 

A szakközépiskolai képzést újraindítjuk a Széchenyiben. Szakközépiskolánk, ahol 
szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is folyik, szakmai érettségi végzettséget adó érettségire, 
szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra és szakirányú munkába állásra készít fel. Ezt a 
képzés párhuzamos óraterve biztosítja, továbbá az érettségi vizsgát követően is képezzük 
tanulóinkat autószerelő, illetve autóelektronikai műszerész szakképesítés szakmai vizsgájának 
sikeres teljesítésére. 

A köznevelési típusú sportiskolai osztályban az utánpótlás-nevelést intézményünk a 
sportegyesületekkel szoros együttműködésben végzi. Az egyesületi szinten sportoló 
diákoknak hetente kétszer reggelente órarendi duplaórás edzést biztosítunk, amelyet az 
együttműködő sportegyesület edzője tart. Célunk, hogy az élsportoló diákok műveltségképe 
gazdag és komplex legyen, a tanulás és a sportolás összehangolása által mindkét tevékenység 
követelményeinek meg tudjanak felelni. 

A futballakadémiai osztályba a PMFC igazolt labdarúgóit várjuk. A képzést a Pécsi 
Futballakadémia Alapítvány támogatásával valósítjuk meg, tanulmányaik időbeosztása az 
edzések időpontjához igazodik. A Pécsi Futballakadémia Alapítvány kollégiumi elhelyezésről 
gondoskodik és biztosítja a labdarugók számára a táplálkozás-szakértő által összeállított 
tápanyagban, vitaminokban gazdag étrendet. 

A testnevelés, sport orientációs képzésre elsősorban azon sport iránt érdeklődő diákokat 
várjuk, akik a sportban „élve” kívánják munkájukat, tehetségüket kiteljesíteni. A képzésnek 
nem feltétele az aktív sporttevékenység (nem kell igazolt sportolnak lenni). 

Az általános tantervű képzésre azokat a tanulókat várjuk, akik az általános iskola 
befejeztével még nem tudnak, vagy nem akarnak dönteni semmilyen specializálódás mellett. 
A tanulók a 11. évfolyamtól kapnak lehetőséget arra, hogy az érdeklődési területeiknek 
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megfelelően (természettudomány, idegen nyelvek, művészetek, stb) nagyobb óraszámban 
mélyedjenek el az általuk választott tantárgyban. 

Oktatott idegen nyelvek:  
Első kötelező idegen nyelv: minden osztályban angol vagy német. 
Második idegen nyelv:  Király u.: angol, német, olasz, vagy francia. 
 Radnóti u.: angol, német 

A tanulók többségi választása alapján osztályonként két nyelvi csoport indítható. A 
nyelvgyakorlás érdekében külföldi tanulmányutakat szervezünk angol, német, francia és olasz 
nyelvterületeken.  

A KÜLÖNBÖZŐ PROFILÚ TAGOZATOK EGYÜTTÉLÉSE SAJÁTOS, SOKSZÍNŰ ARCULATOT 

BIZTOSÍT ISKOLÁNK SZÁMÁRA. 

A felvételi vizsgák időpontja: 
 2014. január 18. 1000 – központi írásbeli  
Helyszín: A tanulmányi területek képzésének helyszíne. (A vizsgára 2013. december 10-ig iskolánkba eljuttatott 

jelentkezési lapon kell jelentkezni!) 
 
Sportegészségügyi és fizikai képességfelmérés (51-es és 52-es tagozatkód): 

2014. február 25. 14,00 óra (pótnap: február 27.) Helyszín: Pécs, Radnóti u. 2. 
 
Nyílt napok időpontja: 

2013. október 09. – 8.00 óra és 2013. november 09. – 8,00 óra 
Helyszín: A tanulmányi területek képzésének helyszíne. 
 
Felvételi előkészítő: ingyenes - magyar nyelv és matematika: 1-1 óra/alkalom 

2013. november 6 - 2014. január 15. szerdánként 14,30-tól 
Helyszín: A tanulmányi területek képzésének helyszíne. 

Jelentkezés: 72/513-162 és 72/552-272 
 


