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Pécsi József Nádor 
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Pécsi József Nádor 



Kedves Érdeklődő! 

 

 

Ön a Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola esti gimnáziumi 

tagozatának tájékoztatóját olvassa. 

 

Az élethosszig tartó tanulás, a munkaerő-piaci igények és az egyre több 

szakma érettségihez kötött mivolta hívta életre iskolánkban is ezt a képzési 

formát, melyet intézményünk 2006 szeptemberében indított első alkalommal, 

azon 16. évet betöltött felnőttek számára, akik korábban - valamilyen oknál 

fogva -  nem szereztek érettségi bizonyítványt. 

 

Az esti tagozatot elsősorban azon jelentkezőknek ajánljuk, akik életkoruk 

miatt már kiszorulnak a nappali képzésből, munkavállalók vagy 

munkanélküliek.   

 

A heti két napos (péntek délután, szombat egész nap) oktatás rugalmasan 

illeszkedik a tanulni vágyó munkavállalók mindennapjaihoz. 

 

Bővebb információkért olvassa el tájékoztatónkat, vagy látogasson el 

személyesen iskolánkba! 

 

 

Pécs, 2014. január 

 

        Németh Katalin 

 mb. igazgató 

 

 

 



AA  JJEELLEENNTTKKEEZZÉÉSS  ÁÁLLTTAALLÁÁNNOOSS  FFEELLTTÉÉTTEELLEE  
 
A 16. életév betöltése. 
 

AAZZ  OOSSZZTTÁÁLLYYBBAA  SSOORROOLLÁÁSS  FFEELLTTÉÉTTEELLEEII  AA  LLEEGGMMAAGGAASSAABBBB  IISSKKOOLLAAII  VVÉÉGGZZEETTTTSSÉÉGG  

AALLAAPPJJÁÁNN  
 

Meglévő végzettség 
Gimnáziumi  

osztály 
Képzési  

idő 

8. általános iskolai osztály 9. osztály 4 év 

9. gimnáziumi/szakközépiskolai osztály 10. osztály 3 év 

10. szakképző iskolai osztály 10. osztály 3 év 

10. gimnáziumi/szakközépiskolai osztály 11. osztály 2 év 

11. gimnáziumi/szakközépiskolai osztály 12. osztály 1 év 

 

JJEELLEENNTTKKEEZZÉÉSS,,  FFEELLVVÉÉTTEELL,,  BBEEIIRRAATTKKOOZZÁÁSS  
 
Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével és leadásával lehet. A jelentkezési lapot 
személyesen lehet kérni az iskolában, de le lehet tölteni az iskola honlapjáról is. A felvétel a 
jelentkezések sorrendjében történik. 
 
A beiratkozáskor a következő dokumentumokat kell bemutatnia:  

 korábbi tanulmányokról szóló bizonyítvány (lásd az osztályba sorolás feltételeinél) 
 személyi igazolvány, lakcímkártya 
 TAJ kártya, adókártya 

 
A beiratkozás augusztus utolsó hetében zajlik, melynek pontos dátumáról és menetéről a 
jelentkezőknek részletes tájékoztatást küldünk. 

 

AA  KKÉÉPPZZÉÉSSII  IIDDŐŐ  LLEERRÖÖVVIIDDÍÍTTÉÉSSÉÉNNEEKK  LLEEHHEETTŐŐSSÉÉGGEEII  
 
A képzési idő lerövidítése évnyerő osztályozó vizsga letételével lehetséges, melyet – indokolt 
esetben – egyénileg lehet kérelmezni. A kérelem elbírálásáról az igazgató dönt. 
 

AA  TTAANNÉÉVV  RREENNDDJJEE  
 
A tanítás szeptember első hetében kezdődik, pontos információt beiratkozáskor kapnak a 
tanulók. Az oktatást heti két alkalommal, pénteken (14.00 és 20.00 óra között) és szombaton 
(8.00 és 14.00 óra között) szervezzük. Kivételes esetekben (munkanap-áthelyezés, iskolai 
rendezvény) eltérhetünk ettől a rendtől. A mindenkori tanév rendje és az órarend 
megtalálható az iskola honlapján. 
 
TANKÖNYV 
 
A tanuláshoz szükséges tankönyveket az ajánlott tankönyvek listája alapján a diákok 
önállóan szerzik be. A tankönyvlista szintén megtalálható az iskola honlapján. 
 
 
 



DIÁKIGAZOLVÁNY 
 
Esti tagozatos diákigazolvány a beiratkozáskor igényelhető. 
 
ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK 
 
Minden diáknak öt (négy kötelező és egy szabadon választott) tantárgyból kell érettségi 
vizsgát tennie.  
 
Kötelező tantárgyak: 

 magyar nyelv és irodalom 
 matematika 
 történelem 
 idegen nyelv (iskolánkban angol vagy német nyelv tanulására van lehetőség) 

 
Választott tantárgyak, melyeket iskolánkban oktatunk: 

 biológia 
 fizika 
 földrajz 
 informatika 
 kémia 

 
Figyelem! 
 
A választott tantárgyak közül kötelezően egyből kell érettségi vizsgát tenni, de többől is 
lehet. 
 
Az esti tagozaton megszerezhető közép-, illetve emelt szintű érettségi bizonyítvány 
egyenértékű a nappali tagozaton szerezhetővel. 
 

BBŐŐVVEEBBBB  IINNFFOORRMMÁÁCCIIÓÓ  

  
Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola  
7632 Pécs, Melinda u. 23. 
 
Tel./fax: 72/410-596, 20/263-0828 
email:  postmaster@pjngszi.t-online.hu, batorkodom@gmail.com 
web:  www.jngszi-pecs.hu 
 
Bakó Ildikó 
iskolatitkár 

 
Neumann Krisztina  
gimnáziumi koordinátor 

 

 
 



TTAANNUULLÓÓIINNKK  MMOONNDDTTÁÁKK  RRÓÓLLUUNNKK……  

  
9. évfolyam 
 

„A tanárok segítőkészek, látszik, hogy a munkájukat szeretik; mert jó hangulatban tanítanak, 
nem görcsösek és nem éreztetik a napi gondjaikat, problémáikat.  Az angol órák száma 
alacsony, ezért a két óra közötti gyakorlás elveszíti erejét. Ebből kifolyólag nehéz felkészülni. 
 Jó itt tanulni! ” 
 

„Minden héten várom a hétvégi tanítási napokat, szerintem ezzel elég sokat elmondtam. 
Nagyon jók a programok és jól érzi magát az összes 9.-es kis diák! Az összes tanárunk 
hozzáállása szerintem maximális felénk! Az osztályunk is mindenben segítene az iskola felé.” 
 

„Az iskola feltételei a lehetőségekhez képest megfelelőek a tanulásunkhoz. Szeretünk ide járni, 
a tanári gárda teljesen profi és maximálisan jól végzik a munkájukat. Segítőkészek, 
figyelmesek és mindig pozitív a hozzáállásuk! Szeretném, ha a jövőben is az osztály így együtt 
maradna és mindig jó hangulatú órákon vennénk részt!” 
 

„Elsősorban nyugodt lelkiismerettel mondhatom, hogy jól döntöttem, amikor tavaly ezt az 
iskolát választottam. Ma sem döntenék máshogy! Bátran merem ajánlani az intézményt 
minden olyan embernek, aki fontosnak tartja nemcsak a tudás elsajátítását, hanem a törődést 
és odafigyelést is igazán fontosnak tartja.” 
 

10. évfolyam 
 

„A tanárok nagyon rendesek, mindenkinek szívesen segítenek, azon vannak, hogy mindenki a 
legjobbat hozza ki magából.” 
 

„Itt a diákok segítenek egymásnak, ha valaki lemarad.” 
 

„Ebben az iskolában lelkiismeretesen tanítanak a tanárok! Segítőkészek és ez nagyon fontos! 
Így lehet haladni!” 
 

„Messze van, de érdemes bejárni.” 
 

11. évfolyam 
 

„Rugalmasan állnak a tanárok a diákokhoz.” 
 

12. évfolyam 
 

„Két éve vagyok a Pécsi József Nádor Gimnázium tanulója, a 11. és 12. osztályt végzem itt. 
Előtte 6 évig nem jártam iskolába. Őszintén mondhatom, ha korábban megismerem a MIOK-
ot már régen túl lennék az érettségin. Itt tanárokkal, oktatással és osztálytársakkal 
találkoztam, korábbi iskoláimban nem. Azt hiszem, ezzel mindent elmondtam.” 
 

„2008 szeptemberében kerültem a MIOK-ba, sok sikertelen, rugalmatlan esti gimnázium 
keresgélése után. Ekkor már 19 évesen a harmadik iskolában fordultam meg, végre eltökélten, 
bizalomteljesen és szorgalomtól fűtötten. Már a beiratkozásomkor éreztem: „Végre révbe 
értem.” Rengeteg segítséget kaptam eddig is és még most támogatnak a láthatatlan karok az 
iskolában, miután 9 hónapos terhesen nekifeszülök az érettséginek, de nem félek, mert tudom, 
hogy jó kezekben vagyok, voltam és leszek!” 


