
1 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
Képzésünk általános gimnáziumi képzést nyújt. 
 
A képzés célja a középszintű, az emelt szintű érettségire, a felsőfokú oktatásra, az érettségi 
utáni szakképzésre felkészíteni a tanulóinkat, valamint olyan fontos képességek, készségek 
fejlesztése, amelyek segítenek tanulóinknak a mindennapi tanulásban, a munkában való 
elhelyezkedésben. Hagyományosan jó kapcsolatot ápolunk a szülőkkel, egyénileg odafigyelünk 
minden tanulónkra. Tanulóink nyugodt, biztonságos környezetben tanulhatnak. 
Bemeneti mérést végzünk az új beiratkozók körében a tanév elején. A mérés eredménye alapján 
irányítjuk őket korrepetálásra, egyéni fejlesztésre. 
 
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. 
Felvétel a felső tagozatos tanulmányi eredmények alapján. 
 
A gimnáziumi képzés fő jellegzetessége, hogy a tantárgyak többségében az általános iskola 
nyolcadik osztályának tantárgyaival megegyeznek. 
Tanulóink 4 évig két idegen nyelvet tanulnak: angol és német nyelvet. 
 
Tanulóink a heti 5 testnevelés óra mellett sportkör keretében plusz 2 órában készülhetnek 
sportversenyekre a választott sportágukban elkötelezett testnevelőink segítségével. Diákjaink 
megyei és országos sportversenyeken vesznek részt. Testnevelés órán úszásoktatás is várja a 
jelentkezőket. Szervezünk továbbá házi sportversenyeket is. 
 
Fontosnak tartjuk, hogy az idegen nyelveken kívül a magyar nyelv és irodalmat valamint a 
matematikát is csoportbontásban tanulják diákjaink a sikeres érettségi érdekében. 
 
A katonai alapismeretek tantárgy tanulására a 2017/2018. tanévtől nyújt lehetőséget a 
gimnázium. 
A 2018/2019. tanévtől honvédelmi alapismeretekre módosult a tantárgy elnevezése. A 9-10. 
évfolyamon heti 1-1 órában, a 11-12. évfolyamom heti 2-2 órában oktatjuk. A tantárgy 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 ilyen irányú továbbtanuláshoz. 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. 
A középszintű érettségi vizsga mellett emelt szintű vizsgákra is felkészítjük tanulóinkat. 
 
A középszintű érettségi vizsgára való felkészítés tárgyai: 
Angol nyelv 
Biológia – egészségtan 
Ének-zene 
Fizika 
Földrajz 
Informatika (digitális kultúra) 
Katonai alapismeretek 
Honvédelmi alapismeretek 
Kémia 
Magyar nyelv és irodalom 
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Matematika 
Német nyelv 
Testnevelés és sport 
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 
Vizuális kultúra 
 
Az emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítés tárgyai: 
Angol nyelv 
Biológia – egészségtan 
Fizika 
Katonai alapismeretek 
Honvédelmi alapismeretek 
Magyar nyelv és irodalom 
Matematika 
Német nyelv 
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 
 
A beiratkozásra meghatározott idő: 2020. június 22. 

 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma: 4 

 

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési 
kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési 
évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve 
a jogosultsági és igénylési feltételeket is 

Tankerület által meghatározott összeg 

 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje: 

tanítási időben: 6,30 - 19,00 óra 
tanítási szünetben: honlapon és az iskola ajtaján nyilvánosságra hozott időpontban 

 

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, 
események időpontjai: 

Tanévnyitó ünnepély 2020. szeptember 1. 
Október 6. ünnep 2020. október 6. 
Október 23-i ünnep 2020. október 22. 
Családi nap 2020. december 9. 
Váci Napok versenyei 2020. december 7-11. 
Magyar Kultúra Napja 2021. január 23. 
Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól 2021. február 25. 
Március 15. megemlékezés 2021. március 12. 
Szalagavató 2021. március 26. 
Költészet Napja 2021. április 8. 
Családi Nap-Diáknap: 2021. április 21. 
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Holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja 2021. április 16. 
Föld napja 2021. április 22. 
Ballagás 2021. április 30. 
Nemzeti összetartozás napja 2021. június 3. 
Tanévzáró ünnepély 2021. június 17. 

 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok: 

Tanulók kimaradása 2019/2020. tanévben: 
9.B 2 fő 
10.B 4 fő 
11.B 4 fő 
12.B 1 fő 

 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége: 

Sportkör 
 
Önkéntes jelentkezés alapján. 

 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai: 

A Pedagógiai Programban leírtak szerint. 

 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti 
vizsgák tervezett ideje: 

2021. január 13. - 17. 9,00 óra félévi osztályozó és különbözeti vizsgák 
2021. június 7-10. 9,00 óra év végi osztályozó és különbözeti vizsgák 
2021. augusztus 25. - 26. 9,00 óra javítóvizsgák 
A Tantárgyi követelmények évfolyamonként elérhetőek az iskola honlapján 
(https://vacimihalygimi.wordpress.com) 

 

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma: 

2020/2021-es tanév osztály-és létszámadatai: 
9.B 17 fő 
10.B 15 fő 
11.B 16 fő 
12.B 22 fő 

 


