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2022-2023. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK
1. Tagozatkód: 0012
Képzés neve: nyelvi előkészítő osztály – angol nyelv (5 éves képzés)
Felvehető létszám: 24 fő
Információk az adott képzésről:
A képzésen emelt szintű az oktatás angol nyelvből, második idegen nyelvből és emelt óraszámú az
oktatás informatika tantárgyból .
Célunk az angol nyelv sikeres elsajátítása, a közép vagy felsőfokú nyelvvizsga megszerzése. Ennek
érdekében a tanulók az első évben heti 15 órában, felsőbb (9-12.) évfolyamokon heti 4 órában tanulják
az angol nyelvet. A második idegen nyelvet és az informatikát is emelt óraszámban tanítjuk.
Tanulmányaik során minden segítséget megkapnak ahhoz, hogy ECDL bizonyítványt, iskolánkban
tanított tantárgyakból emelt szintű érettségit és nyelvvizsgát szerezzenek.





Felvételi vizsga nincs.
Felvétel általános iskolai osztályzatok (magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika,
idegen nyelv és természettudományos tantárgyak) alapján.
A képzés időtartama: 1+4 év
Idegen nyelvek:
első idegen nyelv: angol nyelv
második idegen nyelv: német nyelv, vagy francia nyelv

2.Tagozatkód: 0013
Képzés neve: nyelvi előkészítő osztály – német nyelv (5 éves képzés)
Felvehető létszám: 12 fő
Információk az adott képzésről:
A képzésen emelt szintű az oktatás német nyelvből, második idegen nyelvből és emelt óraszámú az
oktatás informatika tantárgyból.
Célunk a német nyelv sikeres elsajátítása, a közép vagy felsőfokú nyelvvizsga megszerzése. Ennek
érdekében a tanulók az első évben heti 15 órában, felsőbb (9-12.) évfolyamokon heti 4 órában tanulják
a német nyelvet. A második idegen nyelvet és az informatikát is emelt óraszámban tanítjuk.
Tanulmányaik során minden segítséget megkapnak ahhoz, hogy ECDL bizonyítványt, iskolánkban
tanított tantárgyakból emelt szintű érettségit és nyelvvizsgát szerezzenek.





Felvételi vizsga nincs.
Felvétel általános iskolai osztályzatok (magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika,
idegen nyelv és természettudományos tantárgyak) alapján.
A képzés időtartama: 1+4 év
Idegen nyelvek:
első idegen nyelv: német nyelv
második idegen nyelv: angol nyelv, vagy francia nyelv

3. Tagozatkód: 0014
Képzés neve: Német nemzetiségi nyelvoktató program
Felvehető létszám: 12 fő
Információk az adott képzésről:
A német nemzetiségi nyelvoktató programon a német nyelvet emelt szinten oktatjuk, melynek heti
óraszáma évfolyamonként 5-5-5-5 óra. A többi tantárgyból általános képzést folytatunk. Az általános
jellegű képzés mellett 11. és 12. évfolyamon széleskörű, választható órakerettel segítjük elő a középés emelt szintű érettségire történő felkészülést, ECDL bizonyítvány megszerzését és a sikeres
továbbtanulást.





Felvételi vizsga nincs.
Felvétel általános iskolai osztályzatok (magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika,
idegen nyelv és természettudományos tantárgyak) alapján.
A képzés időtartama: 4 év
Idegen nyelvek:
első idegen nyelv: német nyelv
második idegen nyelv: angol nyelv

4. Tagozatkód: 0015
Képzés neve: Belügyi rendészeti képzés
Felvehető létszám: 12 fő
Információk az adott képzésről:
A képzés egyik kiemelkedő feladata a tanulók fizikai erőnléti állapotának fejlesztése. Ennek érdekében
a képzésben részt vevő tanulók speciális testnevelés órán, mint pl. önvédelmi oktatáson vesznek részt.
Mindezek mellett az első idegen nyelvet és az informatika tantárgyat is emelt óraszámban tanítjuk. A
11-12. évfolyamon belügyi rendészeti ismeretek tantárgyat tanítunk, amely választható érettségi
tantárgy is lehet. Ez a fajta képzés a belügyi-, rendőri pályán való elhelyezkedést, illetve ilyen irányú
felsőfokú tanulmányokat segíti elő. Az általános jellegű képzés mellett 11. és 12. évfolyamon
széleskörű, választható órakerettel segítjük elő a közép- és emelt szintű érettségire történő
felkészülést, ECDL bizonyítvány megszerzését és a sikeres továbbtanulást.





Felvételi vizsga nincs.
Felvétel általános iskolai osztályzatok (magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika,
idegen nyelv és természettudományos tantárgyak) alapján.
A képzés időtartama: 4 év
Idegen nyelvek:
első idegen nyelv: angol, vagy német nyelv
második idegen nyelv: angol nyelv, vagy német nyelv, vagy olasz nyelv

5. Tagozatkód: 0016
Képzés neve: Általános gimnáziumi képzés
Felvehető létszám: 12 fő
Információk az adott képzésről:

Az általános jellegű képzés esetén is az első idegen nyelvet és az informatikát emelt
óraszámban tanítjuk. A 11. és 12. évfolyamon pedig széleskörű, választható órakerettel
segítjük elő a közép- és emelt szintű érettségire történő felkészülést, ECDL bizonyítvány
megszerzését és a sikeres továbbtanulást.


Felvételi vizsga nincs.
Felvétel általános iskolai osztályzatok (magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika,
idegen nyelv és természettudományos tantárgyak) alapján.




.
A képzés időtartama: 4 év
Idegen nyelvek:
első idegen nyelv: angol, vagy német nyelv
második idegen nyelv: angol nyelv, vagy német nyelv, vagy olasz nyelv

Az iskola bemutatása

Az intézmény bemutatkozása
A gimnázium épülete Komló város központjához közel, jól megközelíthető, szép, zöldövezeti
környezetben található.
Iskolánk több mint 65 éves múlttal rendelkezik, hagyományaink városszerte ismertek és
népszerűek. A tantestület tagjainak többsége is itt végzett, fontos számunkra a családias
hangulat, a szeretetteljes közeg. Iskolánkban a tanulók az érettségi megszerzéséig modern és
a fiatalok számára is megnyerő környezetben folytathatják tanulmányaikat. A családias,
meghitt légkör biztosítja, hogy az ide jelentkezők gyorsan és könnyedén alkalmazkodjanak az
iskola rendjéhez.
Minden tanuló számára biztosítjuk a lehetőséget, hogy emelt szintű oktatásban részesüljön az
általa kiválasztott, a gimnáziumban tanított tantárgyakból. Támogatjuk tanulóinkat az ECDL
bizonyítvány és a nyelvvizsgák megszerzésében, amely a felsőfokú intézménybe történő
továbbtanuláshoz szükséges. Az oktatás magas színvonalát segítik az új oktatási módszerek –
modul, témahét, projekt módszer - alkalmazása, iskolánk technikai felszereltsége és
könyvtára. Az intézményben a tehetségfejlesztésre nagy hangsúlyt fektetünk, akár egyénre
szabottan is történik felkészítés. Legkiválóbb tanulóink az OKTV döntőig is eljutnak,
tanulmányi versenyeken kiemelkedő helyezéseket érnek el.
Az uniós pályázatoknak, továbbképzéseknek köszönhetően tanáraink szakmai továbbfejlődése
folyamatosan biztosított, így tanulóink újfajta módszerekkel sajátíthatják el a középiskola
követelményeit. Gimnáziumunk számos pályázat részese, vagy együttműködő partnere.
A tanév alatt rendszeresen színvonalas, a tanulmányaikat segítő szabadidős tevékenységeket
biztosítunk a diákok számára. Ingyenes úszás lehetőség és konditerem használat áll
rendelkezésükre. Évente 2-3 alkalommal szervezünk tanulmányi kirándulásokat Magyarország
különböző területeire, kenutúrákat, autóbuszos országjáró programokat. Ezek az alkalmak
segítik elmélyíteni és használhatóvá tenni a tanórákon megszerzett tudást.
Határon túli kapcsolataink: franciaországi Eragny, németországi Neckartenzlingen, erdélyi
Barót város tanulóival kölcsönös látogatások segítik az idegen nyelv gyakorlását és más népek
életének megismerését.
Gimnáziumunkban végzett diákjaink nagy többsége felsőoktatási intézményben folytatja
tanulmányait. Különösen nagy az érdeklődés a műszaki, az orvosi, a katonai, rendőri pálya
iránt illetve népszerűek még az egyetemek nyelvész képzései. Az a tapasztalatunk, hogy a
nálunk végzett tanulóinknak nincsenek elhelyezkedési gondjaik, képesek együttműködve, saját
szakmai tudásukat folyamatosan fejlesztve dolgozni. Öreg diákjaink az érettségi megszerzése
után még hosszú ideig szívesen vesznek részt a tradicionális, tanórán kívüli programjainkon.
A gimnázium épülete lifttel ellátott, így mozgásukban akadályozott tanulókat is tudunk fogadni.
Menzánkon étkezhetnek diákjaink.
Kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani a gimnáziumhoz közeli középiskolai kollégiumban a
hozzánk felvételt nyert vidéki tanulóknak.
Az iskola nevelő munkájáról, az iskolai diákéletről részletesen tájékozódhatnak a honlapunkon:
www.nagylgimn.hu

