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****************************************************************

Felvételi tájékoztató a 2017/18-as tanévre
A tanév rendjében meghatározott időpontok és eljárások érvényesek intézményünk felvételi
eljárás rendjében.
Az alábbi tanulmányi területeket és létszámokat hirdetjük meg a következő tanévre:
Gimnáziumi képzés

Belső
kód

Osztály
megnevezése

Képzési Választható
idő
nyelv

Egyéb információ
(pl. emelt oktatás, AJTP stb.)

Felvehető
létszám

0001

angol

4 év

német,
francia

angol heti 5 órában

35

0002

német

4 év

angol,
francia

német heti 5 órában

20

0003

matematika -fizika 4 év

angol,
német,
francia

matematika heti 5 órában fizika négy 20
évig

0004

magyar-történelem 4 év

angol,
német,
francia

magyar heti 5 történelem heti 3-4
órában

35

0005

biológia-kémia

angol,
német,
francia

mindkét tárgyból heti 3 óra négy
éven át

35

4 év

Kollégiumi férőhely: biztosított (a szakképzési centrum kollégiumában)
Mely típusú sajátos nevelési igényű tanulót tudják fogadni? látás- és hallássérült,
mozgássérült. BTMN és SNI (dysgraphia, dyslexia és dyscalculia) (de felvételnél nem
vesszük figyelembe).
Csoportbontás:
Minden évfolyamon: nyelvekből, ill. az emelt óraszámnak megfelelő tantárgyakból
9-10. évfolyamon matematikából, magyarból
11-12. évfolyamon kiscsoportos érettségi felkészítés (fakultáció), 11. évf.on 8-10 db, 12. évf.
16-18 db csoport.
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****************************************************************
Programjainkról részletes tájékoztatást találnak honlapunkon:
Tehetséggondozás kiváló akkreditációval rendelkező tehetségpontban tanórán kívüli
programokban

elsősorban

tehetségponti cím,

természettudományokból

és

idegen

nyelvekből.

Európai

ökoiskolai környezeti nevelés, külföldi kapcsolatok (rendszeres:

Oberkochen- Németország, Nagykároly-Románia, eseti kapcsolat több partnerrel).
Diákújság-szerkesztése és iskolarádió, sportolási lehetőségek, közösségi szolgálat teljesítése
több területen és helyszínen.
Nyílt tanítási nap:2017.11.15.
Meghívásra beiskolázási szülői értekezleteken tájékoztatást tartunk.
Kérnek-e írásbeli/szóbeli felvételit? nem
Felvételi követelmény: csak általános iskolai tanulmányi eredmények alapján: a 7.év végi
és 8. félévi osztályzatokból a következő tantárgyakból: magyar, történelem, matematika,
fizika, kémia, biológia, földrajz és idegen nyelv, az átlag biológia-kémián 4,5 , a többi
osztályban legalább 4,0 legyen.
Egyéb szempontokat nem veszünk figyelembe.
Értesítés a felvételtől: a tanév rendjében meghatározottak szerint 2018. április 27-ig.
Beiratkozás: 2018. június 21.
Érdeklődni: a gimnázium elérhetőségein.
Felelős: Pálffyné Nagy Éva
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