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Iskolánk célja:   

 minden tanulót képességeinek megfelelően felkészíteni az érettségi vizsgára: a 

tehetséges, továbbtanulni kívánó tanulókat eljuttatni az emelt szintű érettségire; az 

érettségi után szakmát tanulni kívánókat a középszintű érettségire 

 a diákokban rejlő képességek minél jobb kibontakoztatása 

Mindezek biztosítéka: iskolánk családias, humánus légköre, igényes oktatás, következetes, 

rendszeres értékelés.  

Hatévfolyamos képzés 

Tagozatkód: 01 

Előnyei:  

 hat év alatt készül fel a diák az érettségi vizsgára 

 egyenletesebb terhelés 

 a középiskolai tananyag alaposabb elsajátítása 

 nagyobb lehetőség nyelvvizsga és előrehozott érettségi megszerzésére 

Specialitások: 

 7-8. évfolyamon a matematika és idegen nyelv oktatása magasabb óraszámban 

 második idegen nyelv tanulására lehetőség fakultatív formában 

Felvételi vizsgát nem tartunk. 

A diákokat az általános iskolából hozott eredmények alapján vesszük fel. 

Az érdeklődő diákok a jelentkezési lapot az általános iskolájukban vagy közvetlenül a 

gimnáziumtól kaphatják meg, ahol tájékoztatást is adunk a felvételi eljárás további menetéről.     

Hagyományos gimnáziumi képzés 

Tagozatkód: 02 

Előnyei: 

 négy év alatt készül fel a diák az érettségi vizsgára 

 a középiskolai tananyag alapos elsajátítása 

  lehetőség nyelvvizsga és előrehozott érettségi megszerzésére 

Specialitások: 

 9-10. évfolyamon a matematika és informatika  oktatása magasabb óraszámban 

 az informatika oktatása szakkör, illetve fakultációs keretben 

 

http://www.gezagimi.hu/


Felvételi vizsgát nem tartunk. 

A diákokat az általános iskolából hozott eredmények alapján vesszük fel!  

 

Elsősorban az érettségi tárgyak (magyar, matematika, történelem, idegen nyelv) eredményeit 

vesszük figyelembe.  

Az érdeklődő diákok az általános iskolában kiállított jelentkezési lapon jelentkezhetnek. 

 

Felkészítés emelt szintű érettségi vizsgára 10-12. évfolyamon: 

 magyar nyelv és irodalom 

 történelem 

 angol és német nyelv 

 matematika 

 fizika, biológia, kémia 

 informatika 

 

Testvériskolai kapcsolatok, csereprogramok 

 Besigheim – Németország 

 Fülek, Nagysalló – Szlovákia 

 Ditró, Szászrégen – Románia 

 

Tudományos Diákkör 

 tanulmányi versenyek szervezése 

 tudományos előadások 

 különleges foglalkozások 

 kirándulások 

 színházlátogatások 

 téli sport, korcsolyázás 

 

Szabadidős tevékenység 

 úszás, labdarúgás, kosárlabda 

 

Meleg étkezés: az iskolai menzán 

 

2022. november 29-én, kedden 17 órakor beiskolázási szülői értekezletet tartunk 

 az érdeklődő szülőknek, diákoknak. 

Várunk minden érdeklődő általános iskolai diákot és szülőt 

iskolánkat bemutató napunkra: 

2022. december 9. (péntek) 

 

8 órakor igazgatói tájékoztató és ismerkedés 

 az intézménnyel szülőknek, diákoknak 

8.50-10.35 óráig óralátogatási lehetőség 

10.45 fórum, kérdések megválaszolása 
 

Az érdeklődő szülőket és diákokat előre egyeztetett időpontban is fogadjuk! 
 

A jelentkezési lapok beadási határideje:  

2023. február 17.  

 


