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A 2023/24. TANÉV FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA 
 

 

Pályaválasztási rendezvény (nyílt nap) tervezett időpontja: 
 

2022. november 17. (csütörtök), 8 órától kezdődően  
(Egyéb okokból ez a tervezett időpont változhat, bővebb tájékoztatást az intézmény honlapján adunk.) 

 

 

Induló képzési formáink: 

Gimnázium: 

 

A 2023/24. tanévben két gimnáziumi osztályban négyfajta képzés indul gimnáziumunkban a nappali tagozaton. 

1.  A nyelvi előkészítő osztályban (2/3 az angolos csoport, és 1/3 a németes csoport) a nyelvvizsgák, illetve az 

emelt szintű érettségik megszerzésén kívül célunk a használható kommunikatív nyelvtudás kialakítása 

diákjainkban. A nyelvi előkészítős tanulóink nagyobb része az előírtnál hamarabb tesz minimum B2 komplex 

nyelvvizsgát a tanult első idegen nyelvből. Több tanuló a második tanult idegen nyelvből is nyelvvizsgát tesz. 

2. Az általános tantervű osztály emelt óraszámú olasz nyelvi csoportjában az olasz nyelvi érettségi vizsga mellett 

cél a középfokú olasz nyelvvizsga megszerzése is. 

Az emelt óraszámú dráma csoportban heti 4 órás dráma tantárgyat tanulnak diákjaink. Diákszínpadunk szép 

eredményeket ért el több megyei, illetve országos rendezvényeken, mint például a Fejér Megyei Diáknapok, az 

Országos Diákszínjátszó Találkozó, a Weöres Sándor Országos Diákszínjátszó Találkozó. 

Iskolarendszerű gimnáziumi képzés 1: 
 

Ssz. 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés 
Képzési 

költség 

(ezer Ft) megnevezése 
kimenetelének 

típusa 

időtartama 

feltételei határideje 
óra 

hónap/

év 

1. a 

Nyelvi előkészítő 

a 9. évfolyamon 

angol nyelvből 

érettségi - 1+4 év 8 általános 2023.02.22. nincs 

1.b 

Nyelvi előkészítő 

a 9. évfolyamon 

német nyelvből 

érettségi - 1+4 év 8 általános 2023.02.22. nincs 
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Iskolarendszerű gimnáziumi képzés 2: 
 

Ssz. 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés Képzési 

költség 

(ezer Ft) megnevezése 
kimenetelének 

típusa 
időtartama feltételei határideje 

2.a 

Általános 

kerettantervre 

épülő képzés, 

emelt óraszámú 

olasz 

nyelvoktatással 

érettségi - 4 év 8 általános 2023.02.22. nincs 

2.b 

Általános 

kerettantervre 

épülő képzés, 

drámaoktatással 

érettségi - 4 év 8 általános 2023.02.22. nincs 

 

Induló képzéseinkről bővebb tájékoztató 

 

Tagozatkód: 0001 
 

Osztály: négy évfolyamos + 1 évfolyam nyelvi előkészítő a 9. évfolyamon angol nyelvből, a kerettantervre épülő 

gimnáziumi osztály. 

Az oktatás sajátos jellemzője: a 9. évfolyamon heti 18 órában angol nyelv, a nyelvi előkészítő évfolyam után 3 

órában második választott idegen nyelv tanulása; heti 4 órában informatika. A jelentkezés feltétele: az angol 

nyelv előzetes tanulása. 

Felvehető tanulók száma: 20 fő 

1. idegen nyelv: angol 

2. idegen nyelv: német, olasz, orosz közül választható (a nyelvi előkészítő évfolyam után). 

Csoportbontásban tanult tantárgyak: idegen nyelvek, informatika, testnevelés és 10. évfolyamtól a 

matematika. 

 

Tagozatkód: 0002 
 

Osztály: négy évfolyamos + 1 évfolyam nyelvi előkészítő a 9. évfolyamon német nyelvből, a kerettantervre épülő 

gimnáziumi osztály. 

Az oktatás sajátos jellemzője: a 9. évfolyamon heti 18 órában német nyelv, a nyelvi előkészítő évfolyam után 

3 órában második választott idegen nyelv tanulása; heti 4 órában informatika. A jelentkezés feltétele: a német 

nyelv előzetes tanulása. 

Felvehető tanulók száma: 10 fő 

1. idegen nyelv: német 

2. idegen nyelv: angol, olasz, orosz közül választható (a nyelvi előkészítő évfolyam után). 

Csoportbontásban tanult tantárgyak: idegen nyelvek, informatika, testnevelés és 10. évfolyamtól a 

matematika. 

 

Tagozatkód: 0003 
 

Osztály: négy évfolyamos általános kerettantervre épülő képzés, emelt óraszámú olasz nyelvoktatással 

Az oktatás sajátos jellemzője: heti 5 óra olasz nyelv. A jelentkezésnek nem feltétele az olasz nyelv előzetes 

tanulása. 

Felvehető tanulók száma: 12 fő 

1. idegen nyelv: olasz 

2. idegen nyelv: angol. 

Csoportbontásban tanult tantárgyak: idegen nyelvek, informatika, testnevelés és 10. évfolyamtól a 

matematika. 

 



Tagozatkód: 0004 
 

Osztály: négy évfolyamos általános kerettantervre épülő képzés, drámaoktatással 

Az oktatás sajátos jellemzője: drámaoktatás heti 2 órában. 

Felvehető tanulók száma: 18 fő 

1. idegen nyelv: angol 

2. idegen nyelv: német, olasz, orosz közül választható. 

Csoportbontásban tanult tantárgyak: idegen nyelvek, informatika, testnevelés és 10. évfolyamtól a 

matematika. 

 

 

A felvételi követelmények: 
 

A felvétel elbírálásakor a tanulmányi eredményeken kívül a központi írásbeli vizsga, illetve a helyben szervezett 

szóbeli meghallgatás eredményeit vesszük figyelembe. 

 

Felvételi pontszámítás módja: a felvételin szerezhető maximális pontszám 200 pont. Ebből 100 pont szerezhető 

a két (magyar nyelv és irodalom, illetve matematika) központi felvételi feladatlapok pontszámaival, valamint 

50 pont szerezhető a szóbeli meghallgatáson. A további 50 pont a tanulmányi eredményből tevődik össze a 

következő módon: maximum 25 pont jár az általános iskola 7. osztályban szerzett tanév végi, illetve 25 pont az 

általános iskola 8. félévi magyar irodalom, nyelvtan, történelem, idegen nyelv és matematika jegyekért. 

 

Kollégiumi elhelyezés: nem tudunk biztosítani. 

 

Tanórán kívüli lehetőségek: 

• megújult konditermünk és uszodánk használata, 

• szakköri foglalkozások. 

 

Szóbeli meghallgatás időpontjai:  

2023. március 6., 14 órától,  

2023. március 7., 14 órától és  

2023. március 8., 14 órától. 

 

A szóbeli beosztását a honlapon tesszük közzé 2023. február 24-ig. 

 

A szóbeli meghallgatás témái:  

•  Nyelvi előkészítő (angol/német) tagozatok esetében 4 témakörről (család, iskola, szabadidő, elmúlt 

nyár) kell beszélgetni a választott idegen nyelven. 

•  Olasz nyelvi tagozaton az olasz kultúrával kapcsolatos ismeretek feltérképezése (kötetlen 

beszélgetés formájában, előzetes olasz nyelvi ismeretek nélkül) a következő témakörök alapján 

történik: az olasz nyelvvel kapcsolatos előzetes benyomások, a mediterrán kultúra általános ismerete, 

itáliai országismeret, olasz gasztronómiai ismeretek, az olasz „dolce vita” életérzésről és stílusról 

alkotott ismeretek. 

•  Dráma tagozaton a szóbeli meghallgatáson részt kell venni egy 30 perces drámajáték foglalkozáson, 

utána pedig egy szabadon választott vers vagy prózai mű előadása szükséges. A meghallgatásra a 

tanuló hozza magával az előzetesen összeállított portfólióját, mely tartalmazza az addig elért 

eredményeit is. 

 


