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A Szent László Gimnázium, Technikum, Szakképző 

Iskola és Kollégium a Misszióstársaság (Lazaristák) 

által fenntartott intézmény. A Misszióstársaság 

hitéleti és nevelő-oktató tevékenységet folytat a 

világ több pontján, Magyarországon mindössze egy 

helyen, Szobon. 

Iskolánk 1993-ban nyitotta meg kapuit. Általános 

műveltséget nyújtó, katolikus, négy, illetve öt évfolyamos gimnáziumként ismernek 

minket a Dunakanyarban. A gimnáziumi képzés célja, hogy növendékeink számára 

lehetőséget teremtsünk a felsőoktatásba való bekerülésre.  

Évfolyamonként ettől a tanévtől kezdve párhuzamos osztályokkal működünk. 

Az osztályok átlagos létszáma 22-25 fő. Ennek előnye az, hogy a tanulók a tanárokkal 

emberközeli kapcsolatba kerülnek, így a diákok felügyelete, ellenőrzése, 

életvezetésben történő segítése megoldott. A személyes kapcsolat készteti a már 

végzett növendékeinket arra, hogy rendszeresen visszajárjanak iskolánkba, hiszen jól 

érezték itt magukat.  

Elsődleges feladatunknak tekintjük a tehetséges gyerekek felkarolását. Helyi és 

országos versenyeken való részvételüket ösztönözzük, segítjük. Várjuk iskolánkba a 

vizes sportok – elsősorban kajak-kenu, kajakpóló – iránt érdeklődő diákokat is. A 

közeljövőben elkészült tanuszoda és csónakház hozzájárulnak a sport terén történő 

kiteljesedésre. 

Katolikus értékrend szerint nevelünk. A 

tanórák keretén belül diákjaink hittanoktatáson, 

hetente szentmisén, havonta egyszer közös lelki 

programon, évente kétszer rekollekción 

(lelkigyakorlat) vesznek részt. Az utóbbi években 

diákjaink képviselték iskolánkat a Taizé - 

katolikus ifjúsági találkozókon.  

A katolikus nevelés mellett nyitottak vagyunk más felekezetek értékrendje felé 

is. A gimnázium pedagógiai programja célul tűzi ki, hogy olyan gyerekek számára is 

biztosítsa a középfokú tanulmányok elvégzésének lehetőségét, akik családi vagy 

társadalmi okokból hátrányos körülmények között élnek, nálunk kedvező oktatási és 

nevelési körülmények között fölzárkózhatnak, magukra találhatnak, bizonyíthatnak. 



 
 

Felvállaljuk a részképesség-zavaros (dyslexia, dysgrafia, dyskalkulia) tanulók 

fejlesztését is. Számukra térítésmentes egyéni és kiscsoportos foglalkozást 

biztosítunk.  

 

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 
 

 

1. Írásbeli vizsga:  

◦ A Szent László Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium az ide 

jelentkező tanulók részére kötelezővé teszi a „felvételi eljárást megelőző egységes 

írásbeli vizsgát”. A felvételi vizsga iskolánkban teljesíthető. 

◦ A tanulói jelentkezés határideje a „felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli 

vizsgára” közvetlenül a vizsgát szervező intézményben: 2022. december 2.  

◦ A „felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli vizsga” időpontja: 2023. január 21. 

(szombat) – 10.00 óra  

◦ Az írásbeli vizsgára való jelentkezés csak a vizsga megírására szól, nem jelent 

automatikus jelentkezést a lazarista gimnáziumba.  

 

 

2. Szóbeli elbeszélgetés:  

◦ Felvételi vizsga időpontja:  

 

2023. február 28. (kedd) – 15.00 óra  

2023. március 02. (csütörtök) – 15.00 óra  

2023. március 08. (szerda) – 15.00 óra  

 

◦ A szóbeli elbeszélgetés során azt vizsgáljuk, hogy a jelentkező az iskola által 

támasztott követelményeknek megfelel-e. Ennek érdekében kötetlen beszélgetésre is 

sor kerül a szülő jelenlétében. Valamint hitbeli tájékozottságot is mérünk. 

◦ A nyelvi előkészítő évfolyamra jelentkező tanulók előzetes szintfelmérésen adnak 

számot tudásukról.  

◦ A szóbeli felvételi elbeszélgetésre előzetes bejelentkezés szükséges! Telefonon 

0630/944-4937 az iskola titkárságán vagy a honlapunkról elérhető űrlap kitöltésével 

(www.lazaristagimnazium.hu), vagy e-mail-ben: szlaszlo.titk@gmail.com 

  

3. Kérjük, az általános iskolán keresztül juttassák el a jelentkezési lapjukat 

intézményünkbe 2023. február 22-ig. 

 

 

http://www.lazaristagimnazium.hu/
mailto:szlaszlo.titk@gmail.com


 
 

A 2023/2024-ES TANÉV FELVÉTELI VIZSGÁJÁNAK 
ÉRTÉKELÉSI MÓDJA  

A felvételi vizsga értékelésének módját a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet, illetve a 2022/2023-es tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 291.) BM 

rendelet alapján szervezzük meg. 

 

A jelentkező tanuló általános iskolai tanulmányi eredményei alapján 

elérhető maximális pontszáma: 

25% 

Tantárgy 
érdemjegy 

összesen 

  

5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv 5 5 5 5 20 

Magyar irodalom 5 5 5 5 20 

Idegen nyelv 5 5 5 5 20 

Történelem 5 5 5 5 20 

Matematika 5 5 5 5 20 

Földrajz 

  

5 5 10 

Informatika   

 

5 5 10 

Fizika     5 5 10 

Kémia     5 5 10 

Biológia     5 5 10 

Összesen:         150 

A jelentkező tanuló központi írásbeli vizsga eredményei alapján elérhető 

maximális pontszáma: 

50% Tantárgy pontszám 

  

Magyar nyelv 50 

Matematika 50 

Összesen: 100 

A jelentkező tanuló szóbeli vizsga eredményei alapján elérhető maximális 

pontszáma: 

25% 
Tárgy pontszám 

  

elbeszélgetés 50 

Összesen: 50 

       

100% 

  



 
 

ÉRDEMES MINKET VÁLASZTANI! 

 

 

 KATOLIKUS ÉS MAGYAR SZELLEMISÉGŰ NEVELÉS 

 SZEMÉLYES TÖRŐDÉS 

 SZENT LÁSZLÓ-ÉREM A KIEMELKEDŐ VÉGZŐS DIÁKOK 

SZÁMÁRA 

 SZENT VINCE ÖSZTÖNDÍJ 

 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM ANGOL ÉS NÉMET NYELVEN 

 VÁLASZTHATÓ SPANYOL ÉS FRANCIA NYELV MÁSODIK 

IDEGENNYELVKÉNT 

 EMELT ÓRASZÁMÚ MAGYAR NYELV- ÉS IRODALOMOKTATÁS 

 EMELT ÓRASZÁMÚ MATEMATIKA ÉS FÖLDRAJZ OKTATÁS  

 EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI FELKÉSZÍTÉS 

 SPECIÁLIS FOGLALKOZÁS A RÉSZKÉPESSÉG-ZAVAROS 

TANULÓK SZÁMÁRA 

 KÖNYVTÁR 

 SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK 

 SZAKKÖRÖK 

 VETÉLKEDŐK 

 OPERAKALAND 

 ZARÁNDOKLATOK ÉS KIRÁNDULÁSOK 

 CSOPORTOS NYELVTANULÁS KÜLFÖLDÖN 

 VÁCI ECL-NYELVVIZSGA KÖZPONT EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNER 

 SZAKKÉPZÉSI LEHETŐSÉG 

 

NYÍLT NAPOK 
2022. 11. 08. 8.50 
2022. 11. 10. 8.50 

 

SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET! 
 



 
 

SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM, TECHNIKUM, 
SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 

 

2628 Szob, Árpád u. 11. 
 

tel: +36 (27) 370-121 – 06-30/944-4937 

e-mail: szlaszlo.titk@gmail.com 
 

OKTATÁSI AZONOSÍTÓ: 032579 
 

GIMNÁZIUMI KÉPZÉS: 
 

Általános gimnáziumi évfolyam - tagozatkód: 0001 

 

Nyelvi előkészítő gimnáziumi évfolyam: 

 

- angol nyelvi előkészítő osztály - tagozatkód: 0002 

- német nyelvi előkészítő osztály - tagozatkód: 0003 

TECHNIKUMI KÉPZÉS: 
Oktatási szakasszisztens – kód: 0004 

Szociális és rehabilitációs szakgondozó – kód: 0005 

 
 

Bővebb tájékoztatás a honlapunkon:  
 

www.lazaristagimnazium.hu 
 
  


