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Türr István Gimnázium és Kollégium 

8500 Pápa, Fő utca 10. 
Intézményvezető: Németh Zsolt (igazgato@turrgimnazium.hu) 

Telefon: 89/324-394 
Pályaválasztási felelős: Gálné Kardos Judit intézményvezető-helyettes 

(kardosjuco@gmail.com) 
OM azonosító: 037185 

Pályaválasztási rendezvények időpontjai: 
Nyolcadik osztályosok részére: 
2021. november 22. 
nyílt nap és beiskolázási tájékoztató a nyelvi előkészítő évfolyamba jelentkezők számára 
2021. november 5. 
nyílt nap és beiskolázási tájékoztató az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők 
számára 
Kisgimnáziumba jelentkezők részére: 
2022. január 12. 
nyílt nap és beiskolázási tájékoztató 

Induló képzések és kódszámaik 
0001 ötévfolyamos gimnázium (nyelvi előkészítő+4 évfolyamos általános gimnázium): 
induló osztályok száma: 1; 
engedélyezett létszám: 28 fő 
0002 Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP előkészítő+4 évfolyamos 
gimnáziumi képzés): 
 induló osztályok: 1; 
engedélyezett létszám: 28 fő  
0003 nyolc évfolyamos gimnázium 
induló osztályok: 1 
engedélyezett létszám: 28 fő 

A képzési formák ismertetése 
Öt évfolyamos gimnázium (nyelvi előkészítő+4 évfolyamos gimnázium, általános tanterv) 
A nyelvi előkészítővel induló képzésünk célja, hogy a diákok gimnáziumi tanulmányaik 
végén magas szintű és jól használható nyelvtudással rendelkezzenek. A magas óraszámban 
oktatott angol/német nyelv és informatika esélyt ad arra, hogy minden tanuló sikeres legyen 
a felsőoktatásban és a nemzetközi munkaerőpiacon. A hagyományos tárgyak közül, a 
kerettantervi előírásoknak megfelelően, a matematika és a magyar került be az órarendbe-
ezen belül az új ismeretek tanítása mellett a meglévő tudásanyag felelevenítésére, az 
esetleges hiányosságok pótlására helyeződik a hangsúly. 

 A gimnázium további négy évében tanulóink érdeklődésük és továbbtanulási szándékuk 
figyelembe vételével kapnak magas színvonalú általános képzést mind a humán tárgyakból, 
mind a természettudományos vonalon. Nyelvtanulásukat az intézmény nemzetközi 
kapcsolatai és iskolánk nyelvvizsga-helyként való működése is segíti. Évről-évre szervezünk 
utakat Angliába, Németországba, Olaszországba és Hollandiába. Iskolánk Akkreditált 
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Kiváló Tehetségpontként és Minősített Tehetséggondozó Műhelyként külön foglalkozások, 
rendezvények szervezésével és ösztöndíjak (Tehetségek Magyarországa) biztosításával segíti 
a tehetséges tanulók felkészülését a különböző tanulmányi-és sportversenyekre illetve a 
felsőfokú tanulmányokra. Intézményünk ECDL vizsgaközpontként is működik, így lehetőséget 
biztosítunk diákjainknak az Európai Számítógép-kezelői jogosítvány megszerzésére is. 

Arany János Tehetséggondozó Program (Arany János Tehetséggondozó Programra épülő 
helyi tanterv)  

Iskolánk a tehetségeit eredményesen felkaroló munkájának köszönhetően 2001 őszétől 
bekapcsolódott az EMMI Tehetséggondozó Programjába. A képzésben elsősorban azok a 
szociálisan hátrányos helyzetű tanulók vehetnek részt, akik a tanulás iránt motiváltak, 
tehetségesek, illetve akiket az általános iskolájuk is javasol a programban való részvételre. 
Az érdeklődő diákoknak már 7. osztályban megszervezzük a „Hetedikesek táborát”, 
amelynek keretében bepillantást nyerhetnek a kollégiumi életbe és ismerkedhetnek az AJTP 
lényegi vonásaival. A felvételt nyert diákok egy előkészítő év után további négy évig 
vesznek részt a képzésben és mindvégig kollégiumban laknak. A beilleszkedést, a 
közösséggé kovácsolódást és a felmerülő konfliktusok hatékony kezelését intézményünk 
főállású pszichológusa segíti. 

 Az előkészítő év célja az esetleges hátrányok kompenzálása, az addig megszerzett 
ismeretek elmélyítése, azon személyiségjegyek kibontakoztatása és megerősítése, amelyek 
lehetővé teszik, hogy diákjaink középiskolai tanulmányaikban sikeresek legyenek és helyt 
álljanak a felsőoktatásban is. Ebben segítenek a tanulásmódszertani és önismereti 
foglalkozások, amelyek fejlesztik a tanulók figyelmét, koncentráló képességét, kreativitását, 
az önálló ismeretszerzés képességét.  

A gimnázium munkáját színes programok szervezésével segíti a kollégium: a tanórákra való 
felkészülés és ismeretszerző foglalkozások mellett kirándulásokkal, színház-, hangverseny-, 
mozi- és múzeumlátogatással.  

Az előkészítő év tantárgyai: magyar, matematika, történelem, angol nyelv (emelt 
óraszámban), informatika, testnevelés, osztályfőnöki, természetismeret, 
személyiségfejlesztés-önismeret-kommunikáció kollégiumi keretek között illetve 
tanulásmódszertan. A további évek tananyaga megegyezik az általános gimnázium 
anyagával.  

Tanulmányaik során diákjaink felkészülhetnek az emelt szintű idegen nyelvi érettségi 
vizsgára (B2 komplex típusú középfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudást 
szerezhetnek) elsősorban angol nyelvből, ECDL (nemzetközi számítástechnikai) 
bizonyítványt szerezhetnek informatikából és térítésmentesen juthatnak hozzá gépjármű-
vezetői jogosítványhoz. A képzésben résztvevő tanulók tanulmányi eredményüktől függően 
ösztöndíjban részesülnek. A program sikerét az intézmény nagy tapasztalatokkal rendelkező 
tanári gárdája biztosítja. 

Nyolc évfolyamos gimnázium (általános tanterv)  

A kisgimnáziumi osztályba az általános iskolák negyedikes tanulói közül várjuk a 
jelentkezőket, elsősorban a pápaiakat és Pápa környékén élőket. A nyolcosztályos 
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gimnázium jól szolgálja a tehetséggondozást. Ennek érdekében az idegen nyelv, a 
matematika és a természetismeret tantárgyak oktatására csoportbontásban kerül sor, hogy 
tanulóink elmélyített, gyakorlatiasabb tudásanyagra tegyenek szert. Emellett egy belső 
pályázati támogatásnak köszönhetően tanulásmódszertan, táblajáték és robotika 
foglalkozásokkal várjuk a kisgimnazistákat, lehetőséget kínálva ezzel a helyes tanulási 
módszerek kialakítására és a logikai képességek fejlesztésére. A nyolcévfolyamos 
képzéstípus képes arra, hogy a kiemelkedő képesség korai megnyilvánulásától kezdve 
figyelemmel kísérje a tanulók útját egészen a kibontakozásig, az ifjúkorig. 

 
A felvétel rendje 
Az öt évfolyamos gimnáziumba jelentkezők az egységes központi írásbeli vizsga 
(matematika és magyar nyelv) és az általános iskola felső tagozata (5., 6., 7., év végi és 8. 
félévi) tanulmányi eredményének (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen 
nyelv, természettudományos tantárgyak, informatika) alapján nyernek felvételt. Az írásbeli 
felvételi vizsga eredménye 50 %-kal, a tanulmányi eredmények átlagából képzett pontszám 
szintén 50 %-kal számít a felvételi összpontszámba. Pontazonosság esetén először a központi 
felvételi vizsga összpontszáma, további azonosság esetén a matematika felvételi dolgozat 
jobb eredménye jelent elsőbbséget a rangsorban. 
Az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkező tanulóknak az EMMI által kiírt 
pályázatot kell benyújtaniuk az intézménybe. A pályázati egységcsomag az iskolában és az 
minisztérium honlapján is elérhető. A felvétel elbírálásakor a tanulmányi eredményt, a 
szociális hátrányt valamint az országosan egységes tehetségbeválogatáson szerzett minősítést 
és az egységes központi írásbeli (matematika, magyar nyelv) eredményét vesszük figyelembe. 
A nyolc évfolyamos gimnáziumba jelentkezők felvételéről a 2. és 3. évfolyam év végi 
valamint a 4. évfolyam félévi tanulmányi eredményei- közismereti tárgyak: magyar nyelv, 
magyar irodalom, matematika, idegen nyelv, környezetismeret- illetve a tanulókkal folytatott 
ismerkedő beszélgetés tapasztalatai alapján döntünk. 
 
Az SNI és BTM-es tanulókra vonatkozó szabályok 
Képzéseinkre fogadjuk a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, és magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók jelentkezését is. Az SNI és BTMN tanulókra vonatkozó értékelési 
szabályok meghatározásánál az illetékes szakértői bizottság vagy a nevelési tanácsadó által 
kiadott, érvényes szakértői vélemény a meghatározó. Ennek alapján a középfokú eljárásban a 
tanuló, igazgatói határozat alapján, kedvezményekre jogosult: időhosszabbítás, segédeszköz 
használata, egyes vizsgarészek alóli mentesség. A központi írásbeli vizsgára vonatkozó 
speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelni és az intézményhez 
eljuttatni a jelentkezési lappal együtt. 
Az intézményünkbe felvételt nyert SNI és BTMN tanulók kedvezményeit, érvényes 
szakvélemény alapján, tanulmányaik során és az érettségi vizsgán is figyelembe vesszük, 
részükre fejlesztő foglalkozásokat biztosítunk. 
 


