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„Múltra, jövőre tekints s mely még tied, élj az idővel.” 
       Vörösmarty Mihály 
  

 

• Korszerű nevelés, oktatás 

• Szakmai igényesség, 
magas követelményszint 

• Folyamatos önfejlesztés 

• Demokratikus légkör 

• Az emberi értékek, a 
szorgalommal elsajátított 
tudás megbecsülése 

• Tehetséggondozás 

 



Kiemelt cél 
       a tehetséggondozás,  

a széles látókörű, ismereteit hasznosítani tudó 
fiatalok képzése,  

akik képessé válnak egyéni életük és közösségük 
tudatos jobbítására. 

 

Az intézmény úgy óhajt kaput nyitni  

a jövőbeni újító kezdeményezéseknek,  

hogy egyúttal  

ragaszkodik értékes hagyományaihoz. 

 



Tantestület 
 

• Jól képzett, sokoldalú, felkészült, kreatív 
• Fiatal(os), innovatív, tanuló-barát, együttműködő 



Tantestület 
 

• Jól képzett, sokoldalú, felkészült, kreatív 
• Fiatal(os), innovatív, tanuló-barát, 

együttműködő 



Objektív feltételek 

Informatika 
szaktantermek 

Családias légkör  

Tágas és világos terek 

Régi és új békés együttélése Ősök emlékét őrző 
folyosók 



Szolgáltatások 

• Informatika –internet 

• Iskolai könyvtár 

• Iskolai sport (DSE) 

• Iskolai büfé 

• Kollégiumi elhelyezés 

• Menza 



Kapcsolataink 

• Diákok, szülők 

• Helyi önkormányzat 

• Iskolák, kollégiumok 

• Helyi intézmények 

• Minisztérium 

• Non-profit szervezetek 



 Az intézmény kapcsolatrendszerébe 
tartozó szervezetek, intézmények 

• Magyar Géniusz Program 

• Arany János Tehetséggondozó Program 
Intézményeinek Egyesülete  

• Tehetséggondozó Középiskolák 

• Gimnáziumok Országos Szövetsége 

• Modell Európa Parlament Egyesület 

• Székesfehérvár, Fejér megye középiskolái, 
kollégiumai, általános iskolái 

• Pedagógiai szakmai szolgáltatók 

• Felsőoktatási intézmények 

• Szakmai szervezetek 

• Nemzetközi kapcsolatok 



Egyéb tevékenységeink 

Teleki Blanka Diáksport Egyesület 

Teleki Természetismereti és  

Turisztikai Egyesület 

Vizsgaközpont (Közép-, és emelt 

szintű érettségi vizsgák szervezése 

Teleki Blanka Tanulóiért Alapítvány 



Tanulóink 

Motiváltak 

Felvételi 

vizsgával 

kerülnek be 

Tehetségesek 

Céltudatosak 

Kreatívak 

Sokoldalúak 

Eredményesek 



A tanítás mellett….(DÖK) 

• Rendezvényszervezés 

• Külföldi tanulmányi 

kirándulások 

• Csereprogramok 

• Szabadidős programok 

• Művészeti, kulturális 
programok 



Programok, társasági események 
(DÖK)  

 

Gólyatábor 

Szivaravató 

Karácsonyi koncert 

 Szalagavató bál 

 Jótékonysági bál 

Telekis napok 

Osztálykirándulások 

 



Programok, társasági események 
(DÖK) 

Színház 

Tavaszköszöntő 

Ünnepélyek 

Sportnapok 

Sítábor  

Vízisport tábor 

Bajnokságok 



Eredményeink 

Magas tanulmányi átlag (4,2)  

Kiváló érettségi vizsga átlag (4,5) 

Kiemelkedő versenyeredmények 

Országos átlagot jelentősen meghaladó 

mérési eredmények 

Nagy arányú nyelvvizsga szám 

Továbbtanulási mutatók (90%) 



 
Egy kis kitérő…. 

Arany János Tehetséggondozó Program 

(szociálisan rászoruló, hátrányos 
helyzetű gyermekek számára) 

 
Emelt szintű angol/német idegen nyelvi 

irányultságú osztály  

 matematika többletórával 

Öt évfolyamos képzés, nyelvvizsga,  

ECDL vizsga, jogosítvány. 

(A program iránt érdeklődőket külön 
tájékoztatjuk.) 

 



 

Négy évfolyamos gimnáziumi képzés 
 

9.C 
2013. szeptember 1-től  
reál irányultságú osztály,  

 matematika emelt szintű képzés, és 
többletóra biztosítása biológia, fizika, 

kémia tantárgyakból. 

 
 



Reál osztály, matematika emelt 
szintű oktatása, kétszintű érettségi 

9. 10. 11. 12. 

I-II. id. nyelv 3 3 3+2 3+2 

Matematika 5 4 4 5 

Fizika 2 3 3 - 

Kémia 2 +1/1 2 +1/1 - - 

Biológia 1/1 3 2 2 

Érettségi 

előkészítő 
- - 6 8 



A beiskolázás rendje (9.C) 

 Jelentkezés  
a közös írásbeli felvételi vizsgára  

Központi írásbeli felvételi vizsga  

Betekintés, értékelő lapok átvétele 

 Jelentkezés az osztályba: 
jelentkezési lap, tanulói adatlap 



A beiskolázás rendje 

 Ideiglenes felvételi jegyzék megtekintése 
 

Tanulói adatlap módosítás 
 

Végleges felvételi jegyzék, kiértesítés 
 

Jogorvoslati lehetőség 



Értékelési útmutató 

a négy évfolyamos  gimnáziumi osztályba jelentkező tanulók beiskolázásához 

A számítás alapja 
Elérhető  

max. pontszám 

Százalékos 

megoszlás 

    Tanulmányi eredmények: 

 Magyar irodalom 

 Magyar nyelv 

 Történelem 

 Idegen nyelv 

 Matematika 

 Két szabadon választott  term.tud. tantárgy  

  

    7. oszt. év végi és 8. oszt. I. félévi osztályzata  

70 pont 
(7x10 pont) 

41% 

Központi írásbeli felvételi: 

 Magyar nyelv és irodalom, szövegértés 

 Matematika, logika 

100 pont  
(50-50 pont) 

59% 

Összesen:  170 pont 100% 



Az intézményen belüli továbbhaladás 

    Azok a tanulók, akik intézményünkben fejezték 

be az általános iskolai tanulmányaikat,  

a pedagógiai programban meghatározott 

feltételek szerint folytathatják tanulmányaikat  

a gimnáziumi osztályban.   



 
 
 
 

TELEKI 

 Közösség! 

Szellemiség! 
 

   Biztos út  

a színvonalas egyetemekre! 

 

 



 
 
 
 
 
 

   
 

 

JÓ FELKÉSZÜLÉST, 

SOK SIKERT 

KÍVÁNUNK! 

 

VISZONTLÁTÁSRA! 


