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Kedves Leendő Gimnazista!
Szeretettel köszönt Téged a 107 éves gimnázium, ahol az ódon falak között
modern és következetes, a hagyományokat tisztelő és ápoló nevelési-oktatási
szemlélet fogad.
Miért jelentkezz hozzánk?
Minden tantárgyból biztosítjuk az emelt, illetve a középszintű érettségire való
sikeres felkészülést. A hagyományok tiszteletét ötvözzük korunk követelményeinek megfelelő eszközök és módszerek alkalmazásával.
Kedves Nyolcadikos Diák!
Ha kedvenc tantárgyad a
matematika
és
az
informatika, akkor az emelt
szintű matematika csoportunkban van a helyed.
(0002-es kód)

Ha szereted, és szívesen
tanulod
az
idegen
nyelveket, akkor az emelt
szintű német (0003-as
kód) vagy angol nyelvi
(0004-es kód) csoportjaink várnak.

Ha még nincs kiemelt érdeklődési területed, de mindenképpen
szeretnél egy jó érettségit és tovább akarsz tanulni egyetemen
vagy főiskolán, akkor az általános tantervű csoportban van a
helyed. (0001-es kód)
Ha jobban érdekel a biológia, fizika, kémia, akkor biztosítjuk
ezek ismeretanyagának szakkör keretében történő magasabb
szintű tanulását.

Kedves Negyedikes Tanuló!
Ha a 8 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatásban
emelt szinten szeretnél angol nyelvet tanulni, akkor
válaszd a 0005-ös kódszámú tanulmányi
területet.

a 0006-os
területet.

Ha a 8 évfolyamos
gimnáziumi
nevelésoktatásban német nemzetiségi nyelvi képzésben
szeretnél tanulni, válaszd
kódszámú tanulmányi

A jelentkezési lap kitöltésénél ne felejtsd el, hogy iskolánkban egyszerre
több tanulmányi területet is választhatsz, ha biztosan gimnáziumunkban
szeretnél tanulni!
A KIFIR rendszerben meghirdetett tanulmányi területek és a hozzájuk
tartozó belső kódok:

4 évfolyamos gimnáziumi kerettanterv szerinti

0001 általános képzés

4 évfolyamos gimnáziumi oktatás, emelt

0002 szintű matematika képzés, emelt óraszámú
informatika képzés

4 évfolyamos gimnáziumi oktatás, emelt szintű

0003 német nyelvi képzés

4 évfolyamos gimnáziumi oktatás, emelt szintű

0004 angol nyelvi képzés

8 évfolyamos gimnáziumi oktatás, emelt szintű

0005 angol nyelvi képzés

8 évfolyamos gimnáziumi oktatás, német

0006 nemzetiségi nyelvi képzés

A jelentkezők létszámától függően a 4 évfolyamos képzést 2 osztályban
szervezzük. Egy osztályban tanulnak majd a matematika emelt szintű
tanulmányi területre és az általános képzésre felvételt nyert diákok. A másik 4
évfolyamos osztályban szervezzük meg az emelt szintű angol és német nyelvi
képzést. A 8 évfolyamos gimnáziumban 1 osztály indítását tervezzük az emelt
szintű angol nyelvi képzésre és a nyelvoktató német nemzetiségi képzésre
felvételt nyert tanulók számára.
A felvételi eljárás rendje, a felvételi kérelmek elbírálásának,
rangsorolásának módja, szabályai
A négy évfolyamos képzésre vonatkozó szabályok

 Az

intézmény a 8. osztályos tanulók tekintetében minden csoportba a
tanulmányi eredmények alapján rangsorolja a jelentkező diákokat. A
jelentkezésnél a 7. év végi és a 8. félévi eredményekből számítunk átlagot.

 Az

eredmények közül a magyar nyelv és irodalom, matematika,
történelem, idegen nyelv és egy választott tantárgy (biológia, földrajz,
fizika, kémia közül a legjobb eredmény) osztályzatait vesszük figyelembe.
Amennyiben az iskola helyi tanterve szerint a magyar irodalom és a
magyar nyelv külön tantárgy, a két osztályzat átlagát vesszük figyelembe.

 Az emelt szintű matematika csoportba való jelentkezésnél a 7. év végi és

a 8. félévi matematika osztályzatot kétszeresen számítjuk az átlag
meghatározásakor.
A nyolc évfolyamos képzésre vonatkozó szabályok

 Az

intézmény a 4. osztályos tanulók tekintetében minden csoportba a
tanulmányi eredmények alapján rangsorolja a jelentkező diákokat. A
jelentkezésnél a 3. év végi és a 4. félévi osztályzatokat vesszük figyelembe
az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, matematika,
természetismeret és a negyedik évfolyamon tanult idegen nyelv.

 Amennyiben

az iskola helyi tanterve szerint a magyar irodalom és a
magyar nyelv külön tantárgy, a két osztályzat átlagát vesszük figyelembe.

Azonos átlaggal rendelkező tanulók esetében az előnyben részesítés
szempontjai a figyelembe vétel sorrendjében:
1. adott évfolyamra felvett testvér
2. gimnáziumunkban tanuló testvér
3. hátrányos helyzet
4. sajátos nevelési igény
A sajátos nevelési igényű tanulók, valamint a beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő gimnáziumunkba jelentkező diákok esetében
mindkét tanulmányi területen az előzőekben megfogalmazott szabályok az
irányadóak.
Nálunk a mindennapok nem csak a tanulásról szólnak!








augusztus végén a kezdő tanulóink gólyatáborban ismerkedhetnek
meg egymással és az iskolával
az iskolai vegyeskar az éneket és zenét kedvelőket várja
osztálykirándulások
alkalmával
megismerheted
hazánk
nevezetességeit, szép tájait, városait
a tavaszi diáknapokat sokféle és változatos tartalommal töltjük
meg
az évente megrendezendő bemutatkozó esten megmutathatod
tehetségedet énekben, zenében, táncban, versmondásban, filmben
nagy udvarunkban és a műfüves pályánkon sokféle sportolási
lehetőség közül válogathatsz
minden évben megrendezett hagyományos nagyszabású
műsoraink: nemzeti ünnepeink, karácsony, szalagtűző, ballagás

egyéb programok:





új diákok avatása
Halloween est
iskolai házibajnokságok
főzőverseny

Várjuk jelentkezésedet, hogy a 2021/2022-es tanévtől
gimnazista tanulóink sorában köszönthessünk!

Nyílt Napok, pályaválasztási rendezvények
A jelenlegi járványügyi helyzetben sajnos nem tudjuk személyesen fogadni az
érdeklődő diákokat és szülőket. 2020. november 9-12. között 16-18 órakor
digitális csatornán biztosítunk lehetőséget konzultációra az alábbi beosztás
szerint. A kapcsolatfelvétel módjáról honlapunk ad időben tájékoztatást.
November 9.
(Hétfő)

November 10.
(Kedd)

November 11.
(Szerda)

Belvárosi
Általános Iskola
tanulói és szüleik

SZOR Gárdonyi
Iskola tanulói és
szüleik

József Attila
Általános Iskola
tanulói és szüleik

Hőgyész, Gyönk,
Szakály
települések
iskoláiban
tanulók és szüleik

Aparhant, Gyulaj,
Iregszemcse,
Ozora, Pincehely,
Kurd, Döbrököz
települések
iskoláiban tanulók
és szüleik

Nagyberki,
Nagykónyi,
Szakcs, Kocsola
települések
iskoláiban
tanulók és szüleik

November 12.
(Csütörtök)
Mágocs, Sásd,
Kaposszekcső,
Vásárosdombó,
Szászvár,
Egyházaskozár
települések
iskoláiban tanulók
és szüleik

A nyolcosztályos tagozatunk iránt érdeklődő negyedik osztályos
diákoknak és szüleiknek 2020. november 12-én 16-18 óra között,
digitális csatornán keresztül adunk tájékoztatást.

Minden érdeklődő Szülőt és Diákot szívesen fogadunk!

