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Gimnáziumi képzések
A 2021/2022. tanévben 56 fővel (két osztályban) 4 évfolyamos gimnáziumi képzéseket indítunk, melyek általános műveltséget adnak, érettségi
vizsgára és felsőfokú tanulmányokra készítenek fel.



4 évfolyamos gimnáziumi képzés, emelt idegen nyelv
(tagozatkód: 0001), felvehető létszám: 28 fő,
4 évfolyamos gimnáziumi képzés (tagozatkód: 0002), felvehető létszám 28 fő.

A felvétel feltételei:
Felvételi vizsga egyik képzési formánál sincs. A felvétel a 7. osztály év
végi és a 8. osztály félévi tanulmányi eredményei alapján (valamennyi
tantárgy) készített rangsor szerint történik.
Egyéb információk:


Fontosabb információk a képzésről:











Az iskolai oktatás a 2020. szeptember
1-től felmenő rendszerben bevezetett
kerettantervre épülő helyi tanterv alapján történik.
Az emelt szintű idegen nyelvi képzésre
azoknak a tanulóknak a jelentkezését
várjuk, akik az idegen nyelvek iránt érdeklődnek, és az érettségi vizsga után a felsőoktatásban kívánnak
továbbtanulni.
Az „általános” gimnáziumi képzésre azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik még nem döntötték el, hogy az érettségi után milyen területen, képzésben szeretnének továbbtanulni vagy szakmát
szerezni.
Mindkét gimnáziumi képzésben 2 idegen nyelv tanulása kötelező. Első idegen nyelvként angol vagy német nyelv választható, második
idegen nyelvként pedig angol, német nyelv. Az emelt szintű idegen
nyelvi képzésben az első nyelvet heti 5, a második nyelvet heti 4 órában tanulják a diákok. A másik képzésben az egyik idegen nyelvet
heti 4, a másikat heti 3 órában tanítjuk.
A 11-12. évfolyamon a kétszintű érettségi és a felvételi vizsgára a tanuló választása szerint, emelt óraszámban /heti 8-9/, kiscsoportban
készítjük fel diákjainkat.
A matematika, az informatika, az idegen
nyelv tantárgyakat csoportbontásban oktatjuk minden évfolyamon.





Tanórán kívüli lehetőségek: kültéri sporteszközök, széles sávú internet hozzáférés, könyvtár, énekkar, iskolai sportkör, házibajnokságok
többféle sportágban, sítábor, tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások, felkészítés nyelvvizsgára, színházlátogatás, mozgalmas
diákélet, kirándulások, egyebek.
Az oktatáshoz két informatikai szaktanterem, két nyelvi labor, humán
és természettudományi szaktantermek, önálló osztálytermek, tornaterem, kondicionáló terem áll rendelkezésre.
Iskolapszichológus heti 1 órában.
Minden tanulónak étkezést biztosítunk.

Nyílt nap: a járványhelyzet miatt nyílt nap szervezésére nincs lehetőség. Folyamatosan frissülő információk a honlapon és az intézmény
Facebook oldalán találhatók.

