
HÍRLEVÉL 

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük a 2017/2018. tanévben. Tanulóink képességeikhez mért 

legeredményesebb nevelését és oktatását csak együttműködve érhetjük el. Kérjük Önt, legyen 

partnerünk e cél elérésében! 

Külön köszöntöm a 7.C, 7.D, 9.A és 9.B osztályos tanulók szüleit, akik intézményünk iránti 

bizalmát azzal fejezték ki, hogy gyermeküket a mi gondjainkra bízták. Mindent elkövetünk, hogy 

megfeleljünk ennek a felelősségteljes és megtisztelő feladatnak. 

Mostani tájékoztatónkban és a mellé elhelyezett ütemtervben szeretnénk beszámolni Önöknek 

iskolánk legfontosabb eredményeiről, a tervezett éves programjairól, az iskola támogatásának 

lehetőségeiről és az eddig beérkezett támogatások felhasználásáról. Az ütemtervünk tartalmazza a 

gimnáziumunkba történő beiskolázással kapcsolatos információkat is. Kérjük, hogy hívja fel 

ismerősei figyelmét ezekre a lehetőségekre! 

A felsőoktatási felvételi eljárás során a tavalyi 12. évfolyamos tanulóink közel 92%-át vették 

fel az általuk megjelölt, döntő részt magyarországi nagyhírű felsőoktatási intézményekbe. Néhány 

egykori tanulónk nem felsőoktatásban tanul tovább, vagy a munka világában keresi útját. Az alábbi 

táblázat részletezi osztályonként a felvételi eredményességet.  

 

Osztály 12.A 12.B 12.C 12.D 
Évfolyam 

Osztálylétszám 34 32 20 24 

Felvet tanulók 

aránya 
91% 94% 90% 92% 92,0% 

1. helyen felvett 

tanuló 
24 70,6% 29 90,6% 14 70,0% 21 87,5% 80,0% 

2. helyen felvett 

tanuló 
2 5,9% 1 3,1% 4 20,0% 1 4,2% 7,3% 

3. helyen felvett 

tanuló 
3 8,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2,7% 

4. helyen felvett 

tanuló 
2 5,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1,8% 

nem tanul tovább 

felsőoktatásban 

(egyelőre) 
3 8,8% 2 6,3% 2 10,0% 2 8,3% 8,9% 

 

A felvételi eredmények imponálóak, de ezt már az érettségi eredmények is előrevetítették: 

A tantárgyak %-os átlaga igen magas, és jól látható, hogy az emelt szintű és a középszintű átlagok 

közel vannak egymáshoz. Az osztályok érettségi eredményei közül kiemelkedik Dr. Balogh Gyöngyi 

tanárnő osztálya (12. D), amely a 4,73 érettségi átlaggal iskolánk történetében az eddigi legmagasabb 

eredményt érte el. Gratulálunk a 12. évfolyamnak az eredményeikhez, amelyet az alábbi táblázat 

részletez! 



 12.A 12.B 12.C 12.D 

Évfolyam  Of: Kutsera 

Róbert 

Of: Szlovák 

Szabolcs 

Of: Lehőcz 

Mária 

Of: Dr. Balogh 

Gyöngyi 

 közép emelt közép emelt közép emelt közép emelt % 

magyar 
75,3% 54% 75,59% - 76,85% - 82,86% 77,67% 

76,98% 
74,68% 75,59% 76,85% 82,21% 

matematika 
71,55% 92% 87,32% 79,1% 76,76% 66% 81,75% 83,5% 

78,52% 
72,15% 84,75% 75,15% 82,04% 

történelem 
70,04% 54% 72,17% 70% 73,79% 93% 76% 71,67% 

71,35% 
66,26% 71,97% 74,75% 74,92% 

angol 

nyelv 

82,13% 79% 84,43% 86% 84,71% 83,5% 84,3% 84,27% 
83,16% 

80,51% 84,63% 84,45% 84,29% 

német 

nyelv 

- 74,80% 80,86% 70,67% 82,33% 58% 78,4% - 
76,42% 

74,80% 77,8% 76,25% 78,4% 

francia 

nyelv 

- 64% - - - 67% - 96% 
75,67% 

64% - 67% 96% 

%-os átlag 73,82% 72,02% 79,03% 77,42% 77,77% 75% 80,78% 80,8% 77,22% 

jegyek 

átlaga 
4,33 4,76 4,5 4,89 4,49 4,8 4,58 4,96 4,55 

 

Iskolai szinten is kiemelkedő eredményeket hozott az elmúlt tanév. Az iskola tanulmányi 

átlaga évek óta emelkedik, és az elmúlt év végére 4, 29-ról 4, 37-ra növekedett. A legjobb eredményt 

a már említett 12. D osztály érte el (4,61), további 5 osztályunk átlaga került 4,5 fölé, és a 

„legalacsonyabb” átlagú osztály is 4,15-dal végzett. 

Iskolánk az országos kompetenciamérésen sem vallott szégyent, hiszen Baranyában a legjobb 

eredményt érte el, és a megfelelő iskolatípusban szövegértésből és matematikából 2-17 nálunk jobb 

eredményt elérő iskola volt csak az országban.  

Az idegen nyelv-oktatás magas színvonalát a közép- és emelt szintű érettségi eredmények 

mellett a 8. évfolyamos tanulók országos idegen nyelvi mérésének kiemelkedő eredményei (német 

nyelv 82%; angol nyelv 92%) is jelzik. A PTE Idegen Nyelvi Lektorátusával többéves múltra 

visszatekintő együttműködés keretében idén is lehetőséget nyújtunk diákjainknak arra, hogy 

próbanyelvvizsgát tegyenek közép- és felsőfokon angol, német (októberben) és francia nyelven 

(februárban). A részletekről a szaktanárok adnak felvilágosítást. A tanév során – folytatva a korábbi 

évek hagyományait – idegen nyelvi témanapokat rendezünk. Örömmel számolunk be arról, hogy a 

francia nyelv elsajátítását és nyelvvizsgára való felkészülést szeptembertől anyanyelvi lektor segíti. 

A tanulmányi és egyéb versenyeredményekről részletesen tájékozódhatnak a honlapunkon. Itt 

most csak két meghatározó eredményt említek: Balogh Lóránd (10. B – felkészítő tanára Meiszterics 

Zoltánné) kategóriájában megnyerte az Arany Dániel matematikaversenyt, és Steenhuis Nathaniel 

(12.D – felkészítő tanára Dr.Pálfiné Huszár Nóra) az angol OKTV döntőjén 2. helyezést ért el. 

Szándékaink szerint a már megszokott papíralapú szülői levelek helyett elektronikus úton 

informáljuk Önöket. Az iskolai rendezvényekről, aktualitásokról gyakrabban tájékoztatjuk Önöket az 



iskola honlapján és a MozaNaplón keresztül. Javasoljuk, hogy a MozaNapló felületén az 

Üzenetek/Üzenet beállítások menüpontban válasszák ki az E-mail és üzenet opciót. Így minden 

bejegyzésről értesítést kapnak az e-mail címükre is. A bejövő (7.C, 7.D, 9.A és 9.B) osztályok 

tanulóinak és szüleiknek első lépésként jóvá kell hagyni e-mail címüket a MozaNapló által küldött 

üzenetben. Kérjük, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel! 

Az iskola ütemtervét, amely rendezvényeinek, programjainak időpontjait tartalmazza pdf 

formátumban megtalálják honlapunkon. Ezt Önök tetszés szerint kinyomtathatják, vagy letölthetik 

onnét. 

Programjaink közül felhívjuk figyelmüket a hatosztályos gimnázium 25. évfordulójának 

megünneplésére, melyre szertettel várjuk Önöket (március 24.). Az idei tanévben is megrendezésre 

kerül a Helikon, a dunántúli diákság művészeti seregszemléje, amelyre várjuk gyermekeik 

jelentkezését. 

Örömmel tájékoztatom Önöket arról, hogy az iskola rég várt és méltán kiérdemelt felújítása 

megkezdődik ebben a tanévben. A tankerület és a város támogatásával két pályázaton is 

eredményesen szerepeltünk, így sor kerül a dísztermi blokk felújítására 45millió Ft értékben, és az 

iskolaépület energetikai felújítására 500 millió Ft-ot meghaladó mértékben. 

Az öröm sohasem jár egyedül! Amikor már a felújításokat tervezgettük, a nagy pécsi esőzések 

során jelentős mennyiségű víz öntötte el az alagsort. Így most az alagsor is felújításra szorul. 

Mindhárom alagsori teremben már a padlóburkolatot és a lambériát is eltávolították. A padlózat és a 

falak a szárítás és fertőtlenítés után új burkolatot illetve lélegeztető vakolatot kapnak. Az alagsor teljes 

felújítása és festése várhatóan az őszi szünet végére készül el. Ez idő alatt a büfé feltehetően nem fog 

üzemelni, és a tanórák egy részét szükségtantermekben tarjuk. Kérjük a türelmüket és a megértésüket, 

valamint azt, hogy a tanulók tízóraijáról lehetőleg előzetesen gondoskodjanak! 

Az informatikai fejlesztésre szánt Szülők-nevelők báli bevételt a központi informatikai 

pályázat függvényében használjuk fel. Amennyiben projektorokat kapunk, úgy a laptop állományt 

bővítjük, fordított esetben a projektorok – esetleg a nagyképernyős televíziók - élveznek előnyt. 

Iskolánk alapítványára ebben az esztendőben az Szja 1%-ból 1.123.670 Ft érkezett. 

Köszönjük a felajánlásokat, és kérjük, hogy továbbra támogassanak bennünket! 

Alapítvány neve és címe: Janus Pannonius Alapítvány (Pécs, Mária u. 2-4.). 

Számlaszám: K&H Bank Zrt. 10402427-24213749-00000000; Adószám: 19033888-1-02 

Az alapítvány célja: Az iskola színvonalasabb oktató-nevelő munkájához szükséges tárgyi-személyi 

feltételek javítása, megteremtése. Csak ez az alapítvány képes a Szja 1%-át fogadni. 

Mindenkinek eredményes, jó hangulatú tanévet kívánok a Pécsi Janus Pannonius Gimnázium 

tantestülete nevében! 

Ritter Attila 

intézményvezető 


