
NÉGY- ÖT ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS 

 

Tagozatkód 4000 

Osztály Négy évfolyamos  gimnázium 

Induló osztályok száma 1/2 

Felvehető tanulók max. száma 16 fő 

Az oktatás sajátos jellemzője Emelt szintű reál irányultságú osztály: 

első idegen nyelv angol,  emelt szintű oktatás 

matematikából, és többletóraszámú oktatás reál 

tantárgyakból. 

Oktatott idegen nyelv/nyelvek I. idegen nyelv: angol nyelv  

II. idegen nyelv: német vagy francia vagy spanyol vagy 

orosz vagy olasz nyelv. Választható továbbá a latin nyelv.  

Emelt szintű érettségire való 

felkészítés 

A kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül:  

biológia, kémia, fizika, informatika. 

Csoportbontásban tanult 

tantárgyak 

Idegen nyelvek, matematika, informatika. 

  

Tagozatkód 4100 

Osztály 
Négy évfolyamos  gimnázium 

Induló osztályok száma 1/2 

Felvehető tanulók max. száma 16 fő 

Az oktatás sajátos jellemzője Emelt szintű reál irányultságú osztály: 

első idegen nyelv német,  emelt szintű oktatás 

matematikából, és többletóraszámú oktatás reál 

tantárgyakból. 

Oktatott idegen nyelv/nyelvek I. idegen nyelv: német nyelv  

II. idegen nyelv: angol vagy francia vagy spanyol vagy 

orosz vagy olasz nyelv. Választható továbbá a latin nyelv. 

Emelt szintű érettségire való 

felkészítés 

A kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül:  

biológia, kémia, fizika, informatika. 

Csoportbontásban tanult 

tantárgyak 

Idegen nyelvek, matematika, informatika. 

  

Felvételi követelmény Az intézmény a felvételi kérelmekről: 

 a tanulmányi eredmények és  

 a központilag kiadott egységes feladatlapokkal 

megszervezett írásbeli vizsga (központi írásbeli 

vizsga) eredményei alapján dönt. 

Azok a tanulók, akik intézményünkben fejezték be az 

általános iskolai tanulmányaikat, a pedagógiai 

programban meghatározott feltételek szerint folytathatják 

tanulmányaikat a gimnáziumi osztályban.   

Felvételi pontszámítás módja Tanulmányi eredmények:  

 magyar irodalom,  

 magyar nyelv,  



 történelem,  

 idegen nyelv,  

 matematika,  

 kettő a Nat „Ember és természet” műveltségi 

terület tartalmát közvetítő, az adott bizonyítványt 

kiállító általános iskola helyi tantervében szereplő 

tantárgy - 7. évfolyam év végi és 8. évfolyam I. 

félévi osztályzata, tantárgyanként legfeljebb 10 

pont, összesen legfeljebb 70 pont. 

Felvételi pontszámítás módja: 

A négy évfolyamos gimnáziumok számára készített 

központilag kiadott egységes magyar nyelvi feladatlap 

1,2 szorzója legfeljebb 60 pont. 
A négy évfolyamos gimnáziumok számára készített  

központilag kiadott egységes  matematika feladatlap 1,4 

szorzója legfeljebb 70 pont. 

Kollégiumi elhelyezés Biztosított 

Tanórán kívüli lehetőségek Gólyatábor, Telekis napok, Sportkörök, Színház, opera, 

hangverseny, Énekkar, Színjátszókör, Tanulmányi 

kirándulások, Sítábor, TE-TE-TE-tábor, 

Terepgyakorlatok, Modell Európa Parlament 

 

Egyéb fontos információk A tanulóknak 2018. december 7-ig, „TANULÓI 

JELENTKEZÉSI LAP” benyújtásával kell jelentkezniük 

a központi írásbeli felvételi vizsgára.  

 

A központi írásbeli vizsga időpontja:  

2019. január 19. (szombat) 10.00 óra 

Pótló írásbeli vizsga: 2019. január 24. 14.00 óra 

 

A középiskolába történő jelentkezések megküldésének 

(postára adásának) határideje 2019. február 18.  

Kérjük, hogy az Értékelő lap másolatát szíveskedjenek a 

jelentkezési laphoz csatolni. 

Nyílt nap 2018. november 19. (hétfő) 15. 00 óra 

  

Tagozatkód 5100 

Osztály 4 évfolyamos gimnázium nyelvi előkészítő évfolyammal 

Induló osztályok száma 1/2 

Felvehető tanulók max. száma 16 fő 

Az oktatás sajátos jellemzője A NYEK képzés közvetlen célja, hogy a nyelvi 

előkészítő évfolyamon a tanulók intenzív 

nyelvtanulással olyan nyelvtudáshoz jussanak, amely 

megalapozza a további négy év nyelvtanulását.  

Heti : 18 nyelv óra 

Oktatott idegen nyelv/nyelvek I. idegen nyelv: angol nyelv heti: 9 óra 

II. idegen nyelv: német 9 óra 

 



Emelt szintű érettségire való 

felkészítés 

A kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül:  

biológia, kémia, fizika, informatika. 

Csoportbontásban tanult 

tantárgyak 

Idegen nyelvek, matematika, informatika. 

Felvételi követelmény Az intézmény a felvételi kérelmekről: 

 a tanulmányi eredmények és  

 a központilag kiadott egységes feladatlapokkal 

megszervezett írásbeli vizsga (központi írásbeli 

vizsga) eredményei alapján dönt. 

 

Felvételi pontszámítás módja Tanulmányi eredmények:  

• magyar nyelv  

• irodalom,  

• történelem,  

• idegen nyelv,  

• matematika,  

• egy a Nat ’Ember és természet’ műveltségi terület 

tartalmát közvetítő (biológia, fizika, földrajz, 

kémia, természetismeret komplex tantárgy), az 

adott bizonyítványt kiállító általános iskola helyi 

tantervében szereplő tantárgy 

• 7. évfolyam év végi és  

• 8. évfolyam I. félévi osztályzata, tantárgyanként 

legfeljebb 10 pont, összesen legfeljebb 60 pont. 

Felvételi pontszámítás módja: 

A négy évfolyamos gimnáziumok számára készített 

központilag kiadott egységes magyar nyelvi feladatlap 

1,4 szorzója, legfeljebb 70 pont. 
A négy évfolyamos gimnáziumok számára készített  

központilag kiadott egységes  matematika feladatlap 1,4 

szorzója, legfeljebb 70 pont. 
 

Kollégiumi elhelyezés Biztosított 

Tanórán kívüli lehetőségek gólyatábor, Telekis napok, sportkörök, színház, opera, 

hangverseny, énekkar, színjátszókör, tanulmányi 

kirándulások, sítábor, TeTeTe-tábor, terepgyakorlatok, 

Modell Európa Parlament 

Egyéb fontos információk A tanulóknak 2018. december 7-ig, „TANULÓI 

JELENTKEZÉSI LAP” benyújtásával kell jelentkezniük 

a központi írásbeli felvételi vizsgára.  

 

A központi írásbeli vizsga időpontja:  

2019. január 19. (szombat) 10.00 óra 

Pótló írásbeli vizsga: 2019. január 24. 14.00 óra 

 

A középiskolába történő jelentkezések megküldésének 

(postára adásának) határideje 2019. február 18.  

Kérjük, hogy az Értékelő lap másolatát szíveskedjenek a 

jelentkezési laphoz csatolni 

Nyílt nap 2018. november 19. (hétfő) 15. 00 óra 



  

  

Tagozatkód 5000 

Osztály 4 évfolyamos gimnázium AJTP előkészítő évfolyammal 

Induló osztályok száma 1/2 

Felvehető tanulók max. száma 16 fő 

Az oktatás sajátos jellemzője Emelt szintű oktatás angol/német nyelv tantárgyból 

Oktatott idegen nyelv  Az angol emelt szintű csoport II. idegen nyelve a német, a 

német emelt szintű csoport II. idegen nyelve az angol. 

Emelt szintű érettségire való 

felkészítés 

A kötelező vizsgatárgyakon kívül:  

biológia, kémia, fizika, informatika. 

Csoportbontásban tanult 

tantárgyak 

Idegen nyelvek, matematika, informatika, 

tanulásmódszertan. 

Felvételi követelmény A felvételi kérelmek elbírálásakor a 

tehetségbeválogatáson szerzett minősítést, valamint a 

központi írásbeli vizsga eredményeit vesszük figyelembe 

mindkét tantárgyból. 

Felvételi pontszámítás módja Tanulmányi eredmények: magyar nyelv és irodalom, 

történelem, idegen nyelv, matematika, egy a Nat „Ember 

és természet” műveltségi terület tartalmát közvetítő, az 

adott bizonyítványt kiállító általános iskola helyi 

tantervében szereplő tantárgy - 7. évfolyam év végi és 8. 

évfolyam I. félévi osztályzatának átlaga, tantárgyanként 

legfeljebb 5 pont, összesen legfeljebb 25 pont. 

 

A központi írásbeli vizsga magyar nyelvi feladatlapok 

eredménye: 25 pont. 

A központi írásbeli vizsga matematika feladatlapok 

eredménye: 25 pont. 

 

A tehetségbeválogatáson elérhető eredmény: 25 pont. 

 

A rangsorolásnál a hátrányos helyzetű tanulók az 

összpontszámuk 1,1-szeres értékével szerepelnek. 

Kollégiumi elhelyezés kötelező 

Tanórán kívüli lehetőségek Az Arany János Programban nyújtott számtalan 

kulturálódási és sportolási lehetőségen kívül még: 

gólyatábor, Telekis napok, sportkörök, színház, opera, 

hangverseny, énekkar, színjátszókör, tanulmányi 

kirándulások, sítábor, TeTeTe-tábor, terepgyakorlatok, 

Modell Európa Parlament 

Egyéb fontos információk A pályázatot legkésőbb 2018. december 11-ig (a 

postára adást igazoló bélyegző dátuma) − postai úton 

vagy személyesen − a települési önkormányzat vagy a 

szülő vagy az általános iskola juttatja el az első helyen 

kiválasztott középiskola címére! 

Kérjük, hogy a borítékra írják rá: "Hátrányos 

Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó 



Programja". 

A határidőn túl érkezett vagy formailag hibás 

pályázatokat az intézmény nem értékeli. 

 

A tanulóknak 2018. december 7-ig, „TANULÓI 

JELENTKEZÉSI LAP” benyújtásával kell jelentkezniük 

a központi írásbeli felvételi vizsgára ahhoz az 

iskolához, amelyet az Arany János Programba 

benyújtott pályázatában első helyen megjelölt. 

 

Az Arany János Programba jelentkező diákoknak 

abban a középiskolában kell megírniuk az írásbeli 

felvételit, ahová első helyen jelentkeztek! 

 

A tehetségbeválogatás időpontja:  

2019. január 18. (péntek) 14.00 

Pótnap: 2019. január 25. 14.00 óra 

A központi írásbeli vizsga időpontja:  

2019. január 19. (szombat) 10.00 óra 

Pótló írásbeli vizsga: 2019. január 24. 14.00 óra 

 

A pályázat eredményéről 2019. február 8-ig a 

középiskola tájékoztatja a jelentkezőket. 

 

A középiskolába történő jelentkezések megküldésének 

(postára adásának) határideje 2019. február 18. 

Tájékoztató előadás 2018. október 15. (hétfő) 16. 00 óra 

 


