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Tagozatkód 0101 

Osztály Emelt óraszámú idegen nyelv 

Induló osztályok száma 1 

Felvehető tanulók száma 30 

Az oktatás sajátos jellemzője Heti 5 órában tanulják a diákok a választott 1. idegen nyelvet a 6 

évfolyamos gimnáziumok számára kiadott kerettantervek alapján 
 

Oktatott idegen nyelvek 1. idegen nyelv: angol vagy német 
2. idegen nyelv:angol vagy  német vagy olasz vagy orosz a 

tanuló választása szerint (a nyelvet választók számától 

függően) 9. évfolyamtól 
 

Csoportbontás  Idegen nyelvek, matematika, informatika, magyar nyelv és irodalom, 

hittan 

 

Emelt szintű érettségire való 

felkészítés lehetősége 

Magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, biológia, fizika, 

kémia, földrajz, informatika, testnevelés 

 

Étkezés Menza, büfé 

 

Tanórán kívüli lehetőségek • Tehetséggondozó szakkörök, foglalkozások 

• Felzárkóztató foglalkozások 

• Délutáni sportfoglalkozások, sportversenyek 

• Rendhagyó órák 

• Tanulmányi versenyekre való felkészítés 

• Tanulmányi és osztálykirándulások (határon túlra is) 

• Nyári tematikus tábor 

• Színjátszókör  

• Színházlátogatás 

• Projektnapok, témahét 

• Erdei iskola 

• Sítábor 

• Családi nap 

• Pályaorientációs foglalkozások 

 

Felvételi követelmény Felvétel: az általános iskolai tanulmányi eredmények (5-6. 

évfolyam) és az írásbeli felvételi vizsga (matematika, magyar nyelv) 

összesített eredménye alapján  
(Magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv, matematika, történelem, 

informatika, természetismeret vagy: földrajz, fizika, kémia, biológia) 

 

mailto:gimi@tolnaigimi.hu
http://www.tolnaigimi.hu/
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Felvételi eljárással 

kapcsolatos információk 
• Jelentkezés az írásbeli felvételi vizsgára: közvetlenül a köz-

ponti írásbeli vizsgát szervező intézménybe: 2021. december 

03.  

• Központi írásbeli vizsga időpontja: 2022. január 22. 

• Az intézmény értesíti az írásbeli vizsga eredményéről a tanuló-

kat: 2022. február 06. 

• Jelentkezési lapok megküldése a gimnáziumokba, a tanulói 

adatlap megküldése Győrbe: 2022. február 18-ig 
• Ideiglenes felvételi jegyzék közzététele az iskolában és a 

honlapon: 2022. március 16. 
• Végleges döntésről írásos értesítés: 2022. április 29-ig 

 

 

Kiknek célszerű ezt a képzési 

formát választani?  

  

 

• azoknak, akik  a   kor   igényeinek   megfelelően  egy   idegen   

nyelvet szeretnének elsajátítani magas szinten, egy további 

idegen nyelvet pedig középszinten  

•  akik szeretik a  kihívásokat,  az  egészséges  versenyszellemet 

• akiknek céljai, tervei között szerepel az érettségi utáni 

továbbtanulás valamely felsőoktatási intézményben. 

• akik még nem tudják, hogy milyen szakmát, hivatást 

válasszanak 

• akik egy jó hangulatú, biztonságot nyújtó közösséghez 

szeretnének tartozni 6 évig. 

     

A gimnáziumi képzés előnyei • A négy éves alapozó szakasz után ki-ki érdeklődésének és 

továbbtanulási elképzeléseinek megfelelően vehet részt emelt 

szintű képzésben.  

•  A   tanulókat   gimnáziumi   tanárok   tanítják,   így   már   7.   

osztálytól kezdődően   a   kétszintű   érettségi követelményeinek   

megfelelően   sajátítják    el   a tananyagot. 

• Megtanulhatnak önállóan tanulni, ami felnőtt életükben igen 

hasznos lehet. 

 

 

Iskolánkban nagy figyelmet fordítunk az esetleges egyéni gondok, problémák megoldására, valamint 

fontosnak tartjuk a diákokban rejlő képességek kibontakoztatását, az egyéni motivációt. 

A mi iskolánkban a tanárok tudják a gyerekek 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 szükséges munkamorál, szorgalom kialakítására.  
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Tagozatkód 0102 

Osztály Emelt óraszámú idegen nyelv 

Induló osztályok száma 1 

Felvehető tanulók száma 30 

Az oktatás sajátos jellemzője Heti 5 órában tanulják a diákok a választott 1. idegen nyelvet a 4 

évfolyamos gimnáziumok számára kiadott kerettantervek alapján 
 

Oktatott idegen nyelvek 1. idegen nyelv: angol vagy német 
2. idegen nyelv:angol vagy  német vagy olasz vagy orosz a 

tanuló választása szerint (a nyelvet választók számától 

függően)  
 

Csoportbontás  Idegen nyelvek, matematika, informatika, magyar nyelv és irodalom, 

hittan 

 

Emelt szintű érettségire való 

felkészítés lehetősége 

Magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, biológia, fizika, 

kémia, földrajz, informatika, testnevelés 

 

Étkezés Menza, büfé 

 

Tanórán kívüli lehetőségek • Tehetséggondozó szakkörök, foglalkozások 

• Felzárkóztató foglalkozások 

• Délutáni sportfoglalkozások, sportversenyek 

• Rendhagyó órák 

• Tanulmányi versenyekre való felkészítés 

• Tanulmányi és osztálykirándulások (határon túlra is) 

• Nyári tematikus tábor 

• Színjátszókör  

• Színházlátogatás 

• Projektnapok, témahét 

• Erdei iskola 

• Sítábor 

• Családi nap 

• Pályaorientációs foglalkozások 

 

Felvételi követelmény Felvétel: az általános iskolai tanulmányi eredmények (7-8. 

évfolyam) és az írásbeli felvételi vizsga (matematika, magyar nyelv) 

összesített eredménye alapján  
(Magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv, matematika, történelem, 

informatika, földrajz, fizika, kémia, biológia) 
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Felvételi eljárással 

kapcsolatos információk 
• Jelentkezés az írásbeli felvételi vizsgára: közvetlenül a köz-

ponti írásbeli vizsgát szervező intézménybe: 2021. december 

03.  

• Központi írásbeli vizsga időpontja: 2022. január 22. 

• Az intézmény értesíti az írásbeli vizsga eredményéről a tanuló-

kat: 2022. február 06. 

• Jelentkezési lapok megküldése a gimnáziumokba, a tanulói 

adatlap megküldése Győrbe: 2022. február 18-ig 
• Ideiglenes felvételi jegyzék közzététele az iskolában és a 

honlapon: 2022. március 16. 
• Végleges döntésről írásos értesítés: 2022. április 29-ig 

 

 

Kiknek célszerű ezt a képzési 

formát választani?  

  

 

• azoknak, akik  a   kor   igényeinek   megfelelően  egy   idegen   

nyelvet szeretnének elsajátítani magas szinten, egy további 

idegen nyelvet pedig középszinten  

•  akik szeretik a  kihívásokat,  az  egészséges  versenyszellemet 

• akiknek céljai, tervei között szerepel az érettségi utáni 

továbbtanulás valamely felsőoktatási intézményben. 

• akik még nem tudják, hogy milyen szakmát, hivatást 

válasszanak 

• akik egy jó hangulatú, biztonságot nyújtó közösséghez 

szeretnének tartozni 4 évig. 

     

A gimnáziumi képzés előnyei • A két éves alapozó szakasz után ki-ki érdeklődésének és 

továbbtanulási elképzeléseinek megfelelően vehet részt emelt 

szintű képzésben.  

• Megtanulhatnak önállóan tanulni, ami felnőtt életükben igen 

hasznos lehet. 

 

 

Iskolánkban nagy figyelmet fordítunk az esetleges egyéni gondok, problémák megoldására, valamint 

fontosnak tartjuk a diákokban rejlő képességek kibontakoztatását, az egyéni motivációt. 
A mi iskolánkban a tanárok tudják a gyerekek 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 szükséges munkamorál, szorgalom kialakítására.  
 

 

 

 

 

 


