
INTÉZMÉNYÜNKBEN A KÖVETKEZŐ OSZTÁLYOKBA 

LEHET JELENTKEZNI: 

1. A OSZTÁLY 

MAGYAR- FRANCIA KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ  

1+4  ÉVES  GIMNÁZIUM 

Tagozatkód: 4110 

2. F OSZTÁLY 

EMELT ANGOL ÉS NÉMET NYELVI 

4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM 

Tagozatkód: 4140 

3. D OSZTÁLY 

SZAKGIMNÁZIUM - INFORMATIKA ÁGAZATI 

OKTATÁS 

Tagozatkód: 4210 

4. E OSZTÁLY 

SZAKGIMNÁZIUM - GÉPÉSZET ÁGAZATI OKTATÁS 

Tagozatkód: 4220 

 ÉRETTSÉGI UTÁNI KÉPZÉSEINK 

 Szoftverfejlesztő (1 év) 

 Elektronikai technikus (2 év) 

 Gépgyártástechnológiai technikus (1 év) 

FELVÉTELI FELTÉTELEK 

központi írásbeli vizsga minden tagozaton követelmény  

időpontja: 2019. január 19. (szombat)  
jelentkezési határidő: 2018. december 7. 

szóbeli meghallgatás minden tagozaton van 

időpontja: 2019. március 2. (szombat) 

Nyílt napok: 

2018. november 21. 22. és 23-án 
(szerda, csütörtök, péntek) 

8 órától várjuk az érdeklődő tanulókat és szüleiket 

KOLLÉGIUMUNK 

Az iskola területén, annak közvetlen 

szomszédságában található a 2002-ben átadott 80 

fős kollégium épülete.  

A mai kor igényeinek mindenben megfelelő új 

épületben szobáink apartman jellegűek.  

A szilenciumi foglalkozásokon tanulmányi 

eredménytől függően nevelőtanári, szaktanári 

segítséggel készülhetnek diákjaink a következő nap 

tanóráira. A gyengébben teljesítők számára 

korrepetálásokat szervezünk az iskola tanárainak 

segítségével. 

Az iskola közelségét kihasználva az esti szabadidő 

alatt tanulóink használhatják az intézmény 

sportlétesítményeit, így nagyon népszerűek az esti 

“konditermi”, tornatermi, uszodai foglalkozások. 

Programjainkat, hagyományos ünnepeinket a 

minden évben újraválasztott diákönkormányzat 

segítségével, diákok bevonásával valósítjuk meg. 

Nyílt napok: 

2018. november 21. 22. és 23-án 
(szerda, csütörtök, péntek) 
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GIMNÁZIUM 

MAGYAR- FRANCIA KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ GIMNÁZIUM 

A osztály 

Képzési idő: 1+4 év 

Az egyéves intenzív (heti 20 órás) nyelvi képzés után a 

francia nyelv a tanítás nyelvévé válik öt tantárgy, a 

történelem, a biológia, a földrajz, a matematika és a 

civilizáció esetében.  

Jelenleg három francia anyanyelvű tanár is biztosítja a 

képzés kimagasló színvonalát, amit 2016-ban a Francia 

Külügyminisztérium a Label France Éducation kitüntetéssel 

ismert el. A francia nyelv és a francia nyelvű tantárgyak 

kiváló oktatásáért ítélik oda ezt a címet.  

„C” típusú felsőfokú állami nyelvvizsga bizonyítvánnyal 

egyenértékű érettségit szerezhet minden diákunk, aki francia 

nyelvből emelt szintű jeles, illetve még két, francia nyelven 

tanult tantárgyból középszintű érettségit tesz. 

Diákjaink tanulmányutak és cserekapcsolatok által is 

szélesíthetik nyelvi ismereteiket. Ezek a kapcsolatok 

alkalmasak arra, hogy a fiatalok a francia nyelvet, mint a 

kommunikáció nyelvét használják, és hogy megismerjék más 

népek szokásait, kultúráját. 

Előzetes francia nyelvi ismeretek nem szükségesek.  

A felvételi eljárás során a tanulók kommunikációs és logikai 

készségeit mérjük. 

Felvételi eljárás: 

Központi írásbeli felvételi vizsgán kell részt venni. Az itt 

elért pontszámokat 50%-ban vesszük figyelembe.  A 

központi felvételin legalább 80 pontot elérő tanulót 

automatikusan felvesszük.  

Szóbeli elbeszélgetést tartunk (kommunikációs készség 

magyar nyelven) a pontok 25%-áért.  

Szóbeli ideje: 2019. március 2. szombat.  

Az általános iskolai magyar, matematika, történelem, 

idegen nyelv jegyeket 25 %-ban vesszük figyelembe. 

Elutasítjuk a tanulót, ha az általános iskolai jegyeinek átlaga 

gyengébb 2,8-nél. 

GIMNÁZIUM 

4 ÉVFOLYAMOS EMELT OKTATÁS  

ANGOL ÉS NÉMET NYELVBŐL 

F osztály 
A tanulók mindkét idegen nyelvet heti öt órában 

tanulják négy tanéven keresztül 

Nyelvpárosítás a tagozaton: 

Első idegen nyelv ANGOL, második NÉMET 

Célunk, hogy a tanulók olyan szintű, biztos nyelvtudást 

szerezzenek, amely az emelt szintű érettségi és az értékes 

felvételi pontszámokat jelentő középfokú nyelvvizsgák 

letételéhez elegendő. 

Felvételi eljárás: 

Központi felvételi vizsgán kell részt venni. Az itt elért 

pontszámokat 50%-ban vesszük figyelembe.   
A központi felvételin legalább 80 pontot elérő tanulót 

automatikusan felvesszük.  

Szóbeli elbeszélgetést tartunk angol nyelven a pontok 

25%-ért 

Szóbeli ideje: 2019. március 2. szombat 

Az általános iskolai magyar, matematika, történelem, 

idegen nyelv jegyeket 25 %-ban vesszük figyelembe. 

 

Elutasítjuk a tanulót, ha az általános iskolai jegyeinek 

átlaga gyengébb 2,8-nél. 

Nyílt napok: 

2018. november 21. 22. és 23-án 
(szerda, csütörtök, péntek) 

 

SZAKGIMNÁZIUMBAN 

INFORMATIKA ÁGAZATI OKTATÁS  

D osztály 
9-12. évfolyamokon elméleti és gyakorlati informatika 

szakmai oktatás folyik heti 8-10 órában. 

Tanulóink a 12. évfolyam végén szakmai érettségit tesznek.  

13. évfolyam végén szoftverfejlesztő szakképzettséget 

szerezhetnek.  

Ezzel jó alapot teremtünk számos informatikai vagy 

elektronikai továbbtanuláshoz, további szakma 

megszerzéséhez.  

CISCO akadémiai tagságunk lehetővé teszi, hogy diákjaink 

tanulmányaik során CISCO hálózatépítő bizonyítványt is 

szerezzenek. ECDL vizsgaközpontunkban egyre több tanulónk 

szerez ECDL bizonyítványt. 

A tanult idegen nyelv: angol. 

GÉPÉSZET ÁGAZATI OKTATÁS  

E osztály 
9-12. évfolyamokon elméleti és gyakorlati gépészet szakmai 

oktatás folyik heti 8-10 órában. 

Tanulóink a 12. évfolyam végén szakmai érettségit tesznek. 

Az érettségi vizsgát követően, a 13. évfolyam végén 

gépgyártástechnológiai technikus képesítést szerezhetnek. A 

képzés során tanulóink megfelelő alapokat kapnak a 

szakirányú továbbtanuláshoz. Elsajátítják a CNC gépek 

programozását és a számítógéppel való tervezést. Képesek 

lesznek a gépészet területén alkalmazott gépi rajzoló 

programokat használni (pl.AutoCAD).  

FELVÉTELI ELJÁRÁS A SZAKGIMNÁZIUMBAN 

Központi írásbeli felvételi vizsgán kell részt venni. Az itt 

elért pontszámokat 50%-ban vesszük figyelembe. A 

központi felvételin legalább 60 pontot elérő tanulót 

automatikusan felvesszük.  

Szóbeli elbeszélgetést tartunk a pontok 25%-áért.  

Szóbeli ideje: 2019. március 2. szombat  

Az általános iskolai magyar, matematika, történelem, 

idegen nyelv jegyeket 25 %-ban vesszük figyelembe. 

 

Elutasítjuk a tanulót, ha az általános iskolai jegyeinek 

átlaga gyengébb 2,8-nél. 

 



 


