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Általános tudnivalók 

 Tehetségpontként működő, érseki fenntartású intézményünk a város központjában található, így minden 

irányból könnyen megközelíthető.  A hagyományokból és keresztény jellegéből adódóan mindenki heti 2 

óra hitoktatásban részesül a saját felekezete (liturgiája) szerint, azaz római- és görög katolikus, református 

és evangélikus hittan van. A nevelés, a tanítványok iránti személyes figyelem a mindennapok meghatározó-

ja. Célunk, hogy diákjaink általánosan művelt, a keresztény értékek szerint élő és a társadalmi problémák 

iránt fogékony ifjakká, felnőttekké váljanak. A gimnázium fiúkat és lányokat egyaránt fogad, a kollégi-

umban csak lányok laknak.(A lánykollégium a férőhelyek függvényében-plébánosi ajánlás esetén- nyitott a 

város más intézményében tanuló lányok számára.)  

A 20 osztályban 590 diák tanul kétféle képzési típusban: 4 évfolyamos és 8 évfolyamos gimnáziumban. 

Az első idegen nyelv az angol vagy német lehet. Második nyelvként a 9. évfolyamtól az angolon és 

németen kívül választható a latin, francia és olasz. Kiemelt tantárgyak  a nyelvek, magyar, matematika és 

informatika, továbbá a természettudományos tárgyak, melyek óraszáma a kerettantervi mértéket meghaladja. 

Az idegen nyelv a matematika   tárgyakat 5. osztálytól az informatikát pedig 6. osztálytól  kis létszámú  

csoportban oktatjuk. A magyar nyelv és irodalom tantárgy esetében a a 9. évfolyamtól kerül sor a cso-

portbontásra.  Emelt szintű érettségire felkészítő csoportok indulnak a kötelező magyar, matematika, törté-

nelem, angol, német nyelv mellett informatika, biológia, földrajz, fizika és kémia tárgyakból. Biológiából az 

érdeklődő diákok részére a 9. osztályban fakultatív tehetséggondozó órát biztosítunk. 

Sajátos nevelési igényű tanulók korlátozott számban vehetők fel. Az alapítás óta már szereztünk  tapasz-

talatot az érzékszervi sérült (vak, gyengénlátó, nagyothalló) gyermekek oktatásában. Egyelőre az épületek 

nem akadálymentesek. A felvételin indokolt esetben segédeszközt és megnövelt felkészülési időt biztosítunk 

— ezt írásban kell kérvényezni, indokolni és előzetesen szakértői véleménnyel alátámasztani szükséges. 

 

A művészetet (ének, rajz) kedvelő diákok számára a tanórákon kívül igényes szakköri, énekkari lehetőség 

van. 

A „Fráter” kórus, a város, a régió számos rendezvényen fellépve öregbíti iskolánk hírnevét. A kimagasló 

szakmai munka eredménye-többek között- a több külföldről érkező meghívás, az „Év kórusa” és Miskolc 

város Nívódíja. 

A gimnázium diákjaitól és az intézménybe jelentkezőktől elvárjuk, hogy lelkiismeretesen, a képességei-

ket lehető legjobban kihasználva tanuljanak, társaikat is segítsék a fejlődésben, tehetségük kibontakoztatásá-

ban. Viselkedésük és megjelenésük kerülje a feltűnést, az iskolán kívül is legyenek udvariasak egymással és 

a felnőttekkel. Vallásukat ápolják, gyakorolják, törekedjenek Isten megismerésére az imában és a rendszeres 

részvétellel a szentmisén, istentiszteleten, illetve a családjuk tegyen komoly elhatározást arra, hogy a hitben 

fejlődni szeretne, az egyházával való kapcsolatát erősíteni kívánja. 

 

Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium 
OM: 028992 www.frater.hu Miskolc, Városház tér 6. 46/412-024 

Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium 
OM: 028992 www.frater.hu Miskolc, Városház tér 6. 46/412-024 
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Tanulmányi területek 

8 évfolyamos 4 évfolyamos 

80:     általános tantervű (56 fő) 41: matematika emelt szintű (kb. 10 fő) 

85:    angol nyelvi emelt szintű 42: magyar ny. és irodalom emelt szintű (16 fő) 

86:    német nyelvi emelt szintű 45: angol nyelvi emelt szintű (kb. 12 fő) 

 

 

46: német nyelvi emelt szintű (kb. 10 fő) 

Nyílt napok 

8 évfolyamos (5-dikbe jelentkezők) 4 évfolyamos (9-dikbe jelentkezők) 

2017. november  28. (kedd) 

óralátogatás, iskolabejárás: 7:45 – 12:15 

szülői tájékoztató: 7:45 órától 

2017. november 21. (kedd) 

óralátogatás, iskolabejárás: 7:45 – 12:15 

szülői tájékoztató: 7:45 órától 

 

 

Felvételi eljárás 

A felvételi vizsga és jelentkezés két lépcsős, jelentkezni kell: 

 az írásbeli vizsgára 2017. december 8-ig.(Jelentkezési lap a frater. hu-ról is letölthető) 

 továbbtanulásra 2018. február 19-ig. Csatolandó az értékelő lap másolata, plébános által bekül-

dött vélemény, kilencedikbe jövőknek: önéletrajz, 7-es bizonyítvány másolat 8. félévi értesítő 

másolat,  5-be jövőknek: 4. osztály félévi értesítő 
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8 évfolyamos (5-dikbe jelentkezők) 4 évfolyamos (9-dikbe jelentkezők) 

Egységes írásbeli felvételi vizsga 

2018. január 20.10:00 2018. január 20.10:00 

Szóbeli vizsga Szóbeli vizsga 

 

2018. február 24+28.(szombat +szerda) 
Tantárgyai: magyar, matematika, 4. osztály 

decemberig vett anyaga. Hittanból a vallás 

gyakorlása és hittan ismeretek az első áldozás 

anyagából, protestánsoknál: Biblia ismeret 

Nyelvi tagozat: nyelvi készségek felmérése 

2018.február 28.-márc.1.(szerda-csüt.) 

Tantárgyai: magyar, matematika, hittan és a nyelvi 

tagozatra jelentkezők célnyelve. Tananyag: az 

adott tárgy 8. év első félévéig tanult anyaga, ill. a 

bérmálás tematikája. 

A felvételi mindkét részén azonosításra alkalmas okmánnyal (pl. diákigazolvány) kell megjelenni. 

Az írásbeli felvételit abban az intézményben kell megírni, ahova a jelentkezést benyújtották. Két 45 per-

ces részből áll, egy-egy matematikai és anyanyelvi feladatsort tartalmaz. Bármely (azt meghirdető) iskolában 

megírható, a távoli vidékieknek nem kell emiatt Miskolcra utazni. (Köszönjük, ha bizalmukkal iskolánkat 

tisztelik meg, így a dolgozatot is látjuk, nemcsak a pontszámot.) 

„Az írásbeli vizsga kiértékelt feladatlapjait (dolgozatait) a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének 

jelenlétében… megtekintheti… és… az értékelésre észrevételt tehet. A jelentkező kérelmére és költségére az 

iskola másolatot készít.” Az értékelő lapok átvétele az iskola titkárságán 2018. január 30-án munkaidőben 

történik. Az írásbeli eredményeket más módon nem tesszük közzé, értesítést nem küldünk.  

A rangsorolás az egységes írásbelin és a szóbeli meghallgatáson szerzett, valamint a hozott pontszámok 

alapján történik. 

Értékelés  

8 évfolyamos képzés 

 

 

 

 
Általános tantervű képzés 

(80 kód) 

 írásbeli szóbeli hozott 

magyar 30 7,5     7,5 

matematika 30 7,5 7,5 

hittan   10   
 

 

 

 
idegen nyelvi tagozat  

(85, 86 kód) 

 írásbeli szóbeli hozott 

magyar 30  7,5 

matematika 30  7,5  

idegen nyelv        15  

hittan   10   
 

 
 

 
 

A 8 évfolyamos képzésen a hozott pontokat a  4. félévi jegyek átlagából számítjuk. A táblázatban megadott érté-

kek az összpontszám százalékos eloszlását mutatják.   

   A nyelvi tagozatra való felvétel elbeszélgetés (szintfelmérő) alapján történik. Erre a szóbeli felvételi során van lehe-

tőség. Az elvárt nyelvi szintet nem teljesítőket- első körben- a nyelvi tagozatra nem rangsoroljuk, ezért mindenképpen 

javasolt, hogy mindenki jelölje meg az általános tagozatot (80) is. Később, főleg az év végi értékelések tükrében a 

csoportok között átjárás lehetséges.  

Az emelt szintű nyelvi csoportok óraszáma heti 6.  A nyelvi előképzettséggel nem (vagy minimálisan) rendelkezők 

első nyelvként németet tanulnak. 

                                                
 Az írásbeli vizsgáról alapos okkal hiányzók számára pótló vizsga 2018. január 25-én 14 órakor lesz. A hiányzás okát hivatalos 

dokumentummal kell igazolni. 
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4 évfolyamos képzés 

A 4 évfolyamos képzésen a hozott pontokat a 7. év végi és 8. félévi jegyek átlagából számítjuk. A táblázatban 

megadott értékek az összpontszám százalékos eloszlását mutatják.   

 

 

 

matematika t. 41 

 írásbeli szóbeli hozott 

magyar 25 5   

matematika 35 10 15 

hittan   10   
 

 

 

 

magyar t. 42 

 írásbeli szóbeli hozott 

magyar 35 10 15 

matematika 25 5   

hittan   10   
 

 
 

 nyelv t. 45 ill. 46 

 írásbeli szóbeli hozott 

magyar 30   

matematika 30   

hittan   10   

történelem      

idegen nyelv   15 15 

   
 

 

A rangsorokat az iskola honlapján tesszük közzé 2018. március 14-től. 

(Aki nem választott jeligét, annak az OM azonosító alapján érhető el a pontszáma.) 


