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1. Általános (alap tantervi) gimnáziumi képzés (0001)

A gimnáziumi általános képzést azoknak a nyolcadik osztályos diákoknak kínáljuk, akik 
normál tantervű, nem emelt óraszámú képzésben kívánnak tovább tanulni. Tanórán kívüli 
színes elfoglaltságokat biztosítunk leendő diákjainknak. A képzésben résztvevők angol, 
német, orosz, horvát nyelvet tanulhatnak, melyek közül az egyiket a két felsőbb évfolyamon 
- az érettségi vizsgára való felkészülés keretében - magasabb óraszámban tanulják. 
Tanulmányaikat felsőfokú intézményben, vagy érettségire épülő szakképzés keretein belül is 
folytathatják. Számos szakma tanulásának előfeltétele az érettségi vizsga megléte, pl. 
fogtechnikus, fényképész, kozmetikus.

A képzés főbb jellemzői:

- 4 évfolyamos képzés,

- alaptantervre épülő,

- angol, német, orosz, horvát nyelv oktatása,

- a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek,

- felvétel a tanulmányi eredmények alapján,

- három éves informatika tantárgyi képzés.

2. Angol emelt óraszámú képzés (0002)

Az emelt óraszámú angol képzés indításával egy már jól bevált képzési formát biztosítunk 
azoknak a tanulóknak, akik az alap gimnáziumi tanterv elvégzésén felül szeretnék minél 
hatékonyabban elsajátítani az angol nyelvet. Belépéskor két szinten, alap és haladó 
csoportban kezdődik meg az oktatás. A haladó csoportban lehetőség van a korábban tanult 
nyelv magasabb szintű folytatására.

Az utóbbi években a nyelvi emelt óraszámú képzésben végzett diákjaink az ország különböző 
egyetemein folytatják tanulmányaikat. Többek között műszaki, természettudományi, 
bölcsészet-tudományi, valamint jogi karra nyertek felvételt, ezt nagyban elősegített, hogy 
sikeres nyelv-vizsgáikra plusz pontokat kaptak.

Célunk továbbra is az, hogy diákjaink a négy évfolyam elvégzése során középfokú 
nyelvvizsgát szerezzenek angol nyelvből (ECL, TELC, Origó) valamint, hogy egy általuk 
választott tárgyból sikeres emelt szintű érettségi vizsgát tegyenek. Ezek az új felsőoktatási 
törvény szerint elengedhetetlen feltételei lesznek a diákok felsőfokú intézményekben való 
továbbtanulásának.



A képzés három évében az informatika tantárgyat tanulják a 

diákok. A képzés főbb jellemzői:

- 4 évfolyamos képzés,

- alaptantervre épülő,

- angol nyelv heti öt óra, német, orosz, latin, horvát nyelv három óra,

- a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek,

- felvétel a tanulmányi eredmények alapján,

- három éves informatika tantárgyi képzés.

3. Német nemzetiségi nyelvi képzés (0003)

A német nemzetiségi képzés indításával olyan képzési formát biztosítunk minden diáknak, 
akiknek célkitűzései között szerepel a német nyelv elsajátítása, a német kultúra és 
hagyományrendszer megismerése, elmélyítése. Az előző években nyelvi tagozaton 
érettségizett tanulóink felsőfokú intézményekbe való bekerüléséhez nagymértékben 
hozzájárultak a német közép- és felsőfokú nyelvvizsgák, s ezzel plusz pontokat szereztek 
diákjaink. Az elmúlt években a nyelvi emelt óraszámú képzésben végzett diákjaink - többek 
között - közgazdasági, természettudományi, bölcsészettudományi, valamint jogi karokra 
nyertek felvételt.

A német nemzetiségi képzésben részt vevő diákokat arra ösztönözzük, hogy a négy évfolyam 
elvégzése során német nyelvből sikeres középfokú (ECL, TELC, Origó), ill. felsőfokú 
nyelvvizsgát szerezzenek, valamint, hogy legalább egy tantárgyból emelt szintű érettségi 
vizsgát tegyenek. A nemzetiségi képzés során elmélyült ismeretekre és tudásra tesznek szert 
a tanulók, akár anyanyelvi szintű tudásra is szert tehetnek.

A képzés főbb jellemzői:

- 4 évfolyamos képzés, általános kerettantervre épülő,

- angol, orosz, horvát három óra, és német nyelv heti öt órában,

- német (sváb) hagyományok, népismeret, kultúra és országismeret,

- a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek,

- felvétel a tanulmányi eredmények alapján,

- három éves informatika tantárgyi képzés.

4. Humán emelt óraszámú képzés (0004)

Tagozatunkra azoknak a diákoknak a jelentkezését várjuk, akik fogékonyak az irodalom, a 



történelem és a művészetek iránt. Szívesen olvasnak, széles látókörrel rendelkeznek, 
szeretnék megérteni az őket körülvevő világot. Humán beállítottságúak, alapműveltségük 
kiemelkedő. Továbbtanulási terveikben általában a jogi, a bölcsész, az államigazgatási 
pályák szerepelnek, vagy érdeklődnek a tanári, tanítói, óvoda-pedagógiai szakirányok iránt. 
Célunk, hogy szövegmagyarázó művek, történelmi források segítségével az erre a tagozatra 
jelentkező diákok alaposan megismerjék nemzeti hagyományainkat, a magyar és egyetemes 
történelem eseményeinek magyarázatát, a kultúra és a művészetek összefüggéseit a 
társadalmi változásokkal.

Az irodalmi művekről szóló különböző, gyakran egymásnak is ellentmondó kritikák, 
elemzések szövegének értő tanulmányozásával, a szövegtannal kapcsolatos ismeretek tudatos 
alkalmazásával olyan szövegalkotási – és értési képességek kibontakoztatására törekszünk, 
melyek segítségével az érettségi követelményeknek emelt szinten is eleget tudnak tenni a 
diákok.

A művek többoldalú megközelítésnek megismertetésével elérjük annak felismerését, hogy 
minden megértésnek több, a befogadó személyiségtől is függő feltétele van. Komplex tudás 
átadására vállalkozunk, ehhez pedig kiemelten fontosnak tartjuk a művészeti tárgyak magas 
színvonalú oktatását is.

Az iskolai és városi rendezvényeken lehetőséget kapnak a diákjaink arra, hogy vers- és 
prózamondó tehetségüket, színpadi képességeiket kibontakoztathassák. Tervezünk közös 
színházlátogatásokat, melyek során belekóstolhatnak nemcsak a színpadon zajló munkába, 
hanem a színpad mögötti előkészületi tevékenységekbe is.

A képzés főbb jellemzői:

- 4 évfolyamos képzés általános kerettantervre épülő,

- angol, német, orosz, horvát nyelv,

- emelt óraszámú magyar nyelv és irodalom, és történelem,

- a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődésű zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek,

- felvétel a tanulmányi eredmények alapján,

- három éves informatika tantárgyi képzés.

5. Általános gimnáziumi képzésre épülő honvéd kadét közismereti képzés (0005)

A gimnáziumi képzést azoknak a nyolcadik osztályos diákoknak kínáljuk, akik normál 
tantervű képzésen túl honvédelmi kadétképzésben kívánnak részt venni. Honvédelmi 
alapismeretek tantárgy oktatása történik, ebből a tárgyból érettségi vizsgát is tehetnek. 
Tanórán kívüli egyéb ingyenes, honvédelmi jellegű szabadidős foglalkozásokat biztosítunk 
leendő diákjainknak. Megfelelő tanulmányi eredmény esetén ösztöndíjban részesülhetnek 
3,5 tanulmányi átlag felett. A kadétképzésben részt vevők eredményüktől függően érettségi 
után honvédelmi középfokú, ill. felsőfokú képzésben folytathatják tanulmányaikat. 
Gimnáziumunk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Partnerintézménye. A képzésben 



résztvevők angol, német, orosz, horvát nyelvet tanulhatnak, melyek közül az egyiket a két 
felsőbb évfolyamon - az érettségi vizsgára való felkészülés keretében - magasabb óraszámban 
tanulják.

A képzés főbb jellemzői:

- 4 évfolyamos képzés,

- alap tantervre épülő,

- honvéd kadét közismereti képzés,

- angol, német, orosz, horvát nyelv oktatása,

- felvétel a tanulmányi eredmények alapján,

- három éves informatika tantárgyi képzés.


