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4 ÉVFOLYAMOS 

GIMNÁZIUMI KÉPZÉS 

 

tagozatkód létszám 
képzési 

forma 

0004 34 fő 
4 

évfolyamos 

Felvétel a felső tagozatos tanulmányi 

eredmények alapján. 

 
JÓ KÖZÖSSÉG, 

JÓ HANGULAT! 

 

 

 

 

 

 

Kedves leendő 

középiskolás! 

Amit tudnod kell a 4 évfolyamos képzésről: 

Gimnáziumi képzésünkre azokat a 8. osztályt 

végzett tanulókat várjuk, akik biztonságos, 

családias környezetben, a pedagógusok 

támogató közreműködésével szeretnének 

érettségi vizsgát tenni. Várjuk az SNI (sajátos 

nevelési igényű) és BTM (beilleszkedési, 

tanulási és magatartási problémák) tanulók 

jelentkezését, akiknek fejlesztő pedagógus 

nyújt támogatást, megsegítést fejlesztő 

foglalkozások formájában heti 

rendszerességgel. Iskolaközösségünk 

elfogadó és befogadó, minden tanuló fontos 

számunkra és rendszeresen tartjuk a 

kapcsolatot tanulóink szüleivel illetve 

gondviselőivel. 

Felvétel a felső tagozatos tanulmányi 

eredmények alapján. 

Idegen nyelv 
Tanulóink 4 évig két idegen nyelvet 

tanulnak: angol és német nyelvet. A 

nyelvtanulást külföldi önkéntes diákok 

bevonásával is támogatjuk. Görög, maláj, 

német és lengyel önkéntesek jártak már 

nálunk.  

 

Fontosnak tartjuk, hogy az idegen nyelveken 

kívül a magyar nyelv és irodalmat valamint 

a matematikát is csoportbontásban tanulják 

diákjaink a sikeres érettségi érdekében 

 

Érettségi vizsga 

Minden iskolánkban tanított tantárgyból 

tehetsz középszintű érettségi vizsgát. A 
középszintű érettségi vizsga mellett 

emelt szintű vizsgákra is felkészítjük 

tanulóinkat. 

 
Informatika 

Az informatika tantárgy oktatása 9-12. 

évfolyamon csoportbontásban zajlik. A 
2018/2019. tanévtől lehetőség nyílik emelt 

óraszámban tanulni a tantárgyat. 

Továbbtanulás 

Az iskolában érettségiző diákjaink 

felvételizhetnek felsőoktatási 

intézményekbe, jelentkezhetnek OKJ 

tanfolyamokra vagy beiratkozhatnak 

érettségihez kötött szakmákra. 
 

Fakultáció 
Az egyetemi és főiskolai továbbtanulásnak 

megfelelő tantárgyakból heti 2-2 órát lehet 

választani a 11-12. évfolyamon. 

 

Előkészítő 
Plusz órákon is készülhetsz a középszintű 

érettségire valamennyi érettségi tárgyból. 

 

Sport 

Tanulóink sportkör keretében heti plusz 2 

órában készülhetnek sportversenyekre. 

Megyei és országos versenyeken vehetsz 

részt. Testnevelés órán úszásoktatás is vár. 

Szervezünk továbbá házi sportversenyeket is.  

 

A katonai alapismeretek tantárgy tanulására 

a 2017/2018. tanévtől nyújt lehetőséget a 

gimnázium. A 2018/2019. tanévtől 

honvédelmi alapismeretekre módosult a 

tantárgy neve. A 9-10. évfolyamon heti 1-1 

órában, a 11-12. évfolyamom heti 2-2 órában 

oktatjuk. A tantárgynak tanítása során 

hangsúlyos szerepet kap az ifjúság 

hazaszeretetre, sport és küzdőszellemre 

nevelése, a közösségi, bajtársias érzés 

erősítése. Megismertetni a fiatalokkal a 

Magyar Honvédség és a rendvédelmi 

szervezetek életét, ezáltal kedvet csinálni az ez 

irányú továbbtanuláshoz. A fiatalok 

megismerkednek napjaink kihívásaival 

Magyarország biztonsági és szövetségi 

politikáján keresztül. Az elmélet és a gyakorlat 

egyensúlyának megtartásával információkat 

szereznek egészségügyi, térkép- és tereptani, 

általános katonai ismeretekből és 

Magyarország honvédelmével kapcsolatos 

feladatairól. A tantárgy hasznos az egyénnek, 

az iskolai közösségnek és a társadalomnak 

egyaránt, hiszen azoknak is használható 

tudásanyagot ad, akik nem kívánnak a Magyar 

Honvédségnél továbbtanulni. 


