Tagozatkód: 0101
Emelt óraszámú idegen nyelv
1 osztály
Heti 5 órában tanulják a diákok a választott 1. idegen nyelvet (angol vagy német csoport)
a 6 évfolyamos gimnáziumok tanterve alapján, továbbá a matematikát is magasabb
óraszámban tanulhatják.
2. idegen nyelv: angol, német, olasz vagy orosz a tanuló választása szerint
Csoportbontás: idegen nyelvek, matematika, informatika, történelem, magyar nyelv és
irodalom valamint közép és emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő foglalkozások.

Felvétel: központi írásbeli felvételi vizsga, szóbeli felvételi elbeszélgetés
és az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján
Tagozatkód: 0102
Emelt óraszámú idegen nyelv
1 osztály
Heti 5 órában tanulják a diákok a választott 1. idegen nyelvet (angol vagy német nyelv) a
4 évfolyamos gimnáziumok tanterve alapján, továbbá a matematikát is magasabb
óraszámban tanulhatják.
2. idegen nyelv: angol, német, olasz vagy orosz a tanuló választása szerint
Csoportbontás: idegen nyelvek, matematika, informatika, valamint közép és emelt szintű
érettségi vizsgára felkészítő foglalkozások.

FELVÉTEL: KÖZPONTI ÍRÁSBELI FELVÉTELI VIZSGA ÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI
TANULMÁNYI EREDMÉNYEK ALAPJÁN







Kiknek ajánljuk a gimnáziumi képzési formát?
azoknak, akik középfokú nyelvvizsgát szeretnének, akár emelt szintű nyelvi
érettségi vizsgával
akik szeretnének egyetemen, főiskolán továbbtanulni érettségi után
(felsőoktatási szakképzésben is, pl.: projektmenedzsment, logisztika,
turizmus, vendéglátás, hálózati informatikus, ifjúságsegítő, televíziós
műsorkészítő, jogi asszisztens…)
akik az érettségi utáni szakképzésbe szeretnének bekapcsolódni
akik még nem tudják eldönteni, hogy milyen szakmát válasszanak.
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A mi iskolánkban fontos érték a személyes kapcsolat, a tanárok tudják a
diákok nevét, törekednek arra, hogy megismerjék képességeiket,
erősségeiket és fejlesztendő képességterületeiket.
Az iskola jellemzője az egymásra figyelés, a segítő szándékú
megbeszélések szülőkkel, diákokkal egyaránt. A nagy tapasztalatokkal
rendelkező tantestület sokféle pedagógiai módszert felhasznál a diákok
motiválására, a továbbtanuláshoz, munkába álláshoz szükséges
munkamorál, szorgalom kialakítására.

„Családi nap”

Ballagás

Tanórán kívüli programok
- Tehetséggondozó szakkörök és felzárkóztató foglalkozások
Szalagtűző

Szent István Plakett átadása

- Rendhagyó órák (pl.: német színjátszó csoporttal közös
foglalkozások, egészségtudatos magatartással kapcsolatos
foglalkozások)
- Tanulmányi és sportversenyekre való felkészítés
- Tanulmányi kirándulások (pl.: Holokauszt Múzeum, Sziklakórház,
Kaposvári Egyetem, Pécsi Egyetem)
- Osztálykirándulások (határon túlra is)
- Erdei iskola a Mecsekben
- Színházlátogatás
- „Nyitott bíróságok” programban való részvétel
- Projektnapok, témahét
- Bensőséges iskolai rendezvények, közösségi programok
(gólyaavató, diáknap, adventi készülődés, szalagtűző, ballagás)
- Pályaválasztást segítő programok (különböző hivatások, szakmák
megismerése, vállalkozói ismeretek, önismereti tréning, „karrier
tanácsadás”)

Gólyaavtó

Erdei iskola

