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GIMNÁZIUMI OSZTÁLY 

Képzési idő: 4 év 

Belső kód: 01. 

A felvehető tanulók maximális létszáma: 34 fő. 

 

A gimnáziumunk fő célkitűzése: felkészítés a kétszintű érettségi vizsgára, a felsőfokú 

továbbtanulásra, vagy az érettségihez kötött szakmák elsajátítására. 

A gimnáziumunkban a tanítás általános tanterv szerint folyik, kiemelt óraszámban oktatjuk 

az idegen nyelvet, a matematikát és az informatikát.  

Az első idegen nyelv az angol/német, a második idegen nyelv az angol/német vagy a francia 

nyelv lehet. A 11-12. évfolyamon, a továbbtanulást segítő fakultációs foglalkozásokat az 

emelt szintű érettségire való felkészítés keretében (magyar nyelv és irodalom, idegen nyelvek, 

történelem, matematika, fizika, földrajz, biológia) tárgyakból szervezünk. 

Az emelt szintű képzésben résztvevő tanulók számára lehetőség nyílik az angol, a német, 

vagy a francia középfokú nyelvvizsga, valamint az ECDL vizsga letételére. 

A 12. év végén egyéni választás alapján kétszintű érettségi vizsgát tehetnek a tanulók. 

 

A FELVÉTELI ELJÁRÁS 

A felvételi eljárás során a tanulmányi eredményeket vesszük figyelembe. 

A hozott pontszámot a 7. év végi és a 8. félévi bizonyítvány alapján határozzuk meg. A 

pontszámítás tantárgyai: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika, 

fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika. A hozott pontszám maximum 100 pont.  

A felvételi rangsort az elért pontok összege adja.  

Az egységes iskolánk a 8. osztályos tanulói számára lehetőséget nyújt, hogy automatikusan 

felvételt nyerjenek a gimnáziumi tagozatunk 9. évfolyamára. 
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A JELENTKEZÉS MÓDJA 

Az általános iskolába járó, tanköteles tanuló jelentkezési lapjának kitöltését az általános iskola 

szervezi meg. 

 

ESÉLYEGYENLŐSÉG 

Azonos pontszám elérése esetén a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló elsőbbséget élvez. 

A sajátos nevelési igényű tanulók pontjainak meghatározásához figyelembe vesszük a 

szakértői rehabilitációs bizottság véleményét. Amennyiben a tanuló adott tantárgyból 

felmentett, úgy annak eredménye nem szerepel a tanulmányi átlagának számításában. 

 

NYÍLT NAPOK 

Nyílt napokat 2014. november 10-14-én 09 órától tartunk. A csoportok vagy egyéni 

érdeklődők előzetes bejelentkezését a 77/501-180-es telefonszámon várjuk. 

 

 

A nyílt napjainkon örömmel várunk minden kedves érdeklődőt. 

A nehéz pályaválasztási döntéshez sok sikert kívánok! 

 

 

Jánoshalma, 2014. október 1. 

 

Rittgasszer János 

igazgató 


