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„Szívből ajánlom mindenkinek a Paksi Vak Bottyán Gimnáziumot, aki fontosnak tartja, hogy 

meglapozza egy életre a jövőjét. Az elhivatott pedagógusok a minőségi oktatás, tanítás mellett 

is figyeltek személyiségünkre, lelkiállapotunkra és kihozták belőlünk a maximumot.” 

Varjas Erika 

 

„Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem pszichológia szakos hallgatója vagyok. A gimnázi-

umban eltöltött 6 év alatt alapvető műveltséget szereztem,…ez a tudás biztos alapot 

nyújt… Gondoskodó és segítőkész tanáraimra mindig szeretettel fogok visszagondolni.” 

B. Kovács Lídia 

 

„A gimi alatt sok új, érdekes információval lettem gazdagabb. Mindig érdekelt biológia, és itt, 

legfőképpen a tanáromnak köszönhetően, még jobban a szívemhez nőtt ez tudományág. Tud-

tam, hogy ezzel kell továbbtanulnom. A tantárgyak mellett megfizethetetlen emberi dolgokat is 

tanultam ez idő alatt: az emberi kapcsolatok fontosságát, és hogy ennyi idő után is bármikor 

számíthatok hajdani tanáraimra, akár egy kellemes beszélgetés keretén belül, akár ha valóban 

segítségre van szükségem. ” 

Bagócsi Anna 

 

„.. sok minden érdekelt, amire választ kaptam, ráadásul az osztályközösség is remek 

volt, a tanárok pedig sokat segítve partnerként kezeltek bennünket.”  

Hora Antal 

Kedves Leendő Tanulónk! 

Köszönjük, hogy tájékozódás céljával fellapozod tájékoztató füzetün-

ket. Mint 6. vagy 8. évfolyamos tanuló, bizonyára az érdekel, hogy miért 

érdemes iskolánkba jönnöd. 

Képzési tagozatainkat úgy alakítottuk ki, hogy a 

• 7-10. ill. 9-10. évfolyamon megtapasztalhatod, hogy illik-e hozzád 

a választott képzési irány; 

• 11-12. évfolyamon továbbtanulási elképzeléseidnek megfelelően 

specializációt választhatsz a tanult tantárgyakból; 

• két idegen nyelvet tanulhatsz, egyet magasabb óraszámban minden 

évfolyamon. 

Rompf Gabriella 

intézményvezető 

Rólunk mondták 

Iskolánk részt vesz a Microsoft Innovatív Iskolaprogramban, így számos modern oktatási módszerrel 

találkozhatsz nálunk. 

Végül egy gyermekbarát, bensőséges légkörű intézmény tagjává válhatsz. 

Tájékoztatónkat olvasva részletes betekintést kaphatsz az egyes tagozatainkról. 

Örömteli középiskolás éveket kívánok a gimnázium tantestülete nevében is!  
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.   

*: A tanuló által tanult természettudományos tantárgyak (fizika, kémia, biológia, földrajz) közül a számára legkedvezőbb  

3 tantárgy eredménye számít be a hozott pontokba. 

További információk a www.vakbottyangimnázium.hu honlapon. 

A NÉGY ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSÁNAK MENETE 

Írásbeli felvételi vizsga: A Paksi Vak Bottyán Gimnázium megszervezi a 8. évfolyamos tanulók számára a 

központi írásbeli felvételi vizsgát, melyre 2022. december 2-ig lehet jelentkezni.  

Jelentkezés módja: személyesen vagy postán kell az általános iskolában kapott kitöltött formanyomtatványt 

elküldeni iskolánkba. 

Írásbeli vizsga időpontja:  2023. január 21. (szombat) 10.00 magyar nyelvből és matematikából 

Pótló írásbeli vizsga:   2023. január 31. (csütörtök) 14.00  

A négy évfolyamos gimnáziumi osztályokba jelentkezők jelentkezési lapjait 2023. február 22-ig küldik 

meg az általános iskolák a gimnázium címére.  

 

 

 

 

 

 

a  

a tagozatok a létszám függvényében  

 

 

NÉGY ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI TAGOZATOK 

TAGOZATOK TANULMÁNYI TERÜLETEINEK 

kódja neve főbb jellemzői 

0041 matematika magasabb óraszámú matematika és idegen nyelv tantárgyak 

0042 digitális kultúra magasabb óraszámú digitális kultúra és idegen nyelv tantárgyak 

0043 humán 
magasabb óraszámú magyar irodalom, idegen nyelv és történelem 

tantárgyak 

0044 angol nyelv emelt óraszámú (heti öt óra) angol nyelv tantárgy 

 

A tagozatok létszám függvényében indulnak. 

A FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA (4 évfolyamos tagozatokon) 

A felvételről szóló döntést a hozott tanulmányi eredmények és az írásbeli felvételi eredmények figyelem-

bevételével hozzuk meg. A felvételi pontok számítása az alábbi táblázatban leírtak alapján a 7. év végi és a 

8. félévi eredményekből történik. A táblázatban szereplő pontszámok az elérhető maximális pontszámot tar-

talmazzák. 

Tanulmányi 

terület 

kód 

Hozott pontok 
Írásbeli felvételi ered-

ménye ÖSSZ 

PONT-

SZÁM 
magyar nyelv 
és irodalom 

átlaga (2x) 

matematika 

(2x) 

idegen 
nyelv 

(2x) 

történelem 
természettu-
dományos 

tantárgy 1* 

természettu-
dományos 

tantárgy 2* 

természettu-
dományos 

tantárgy 3* 

magyar 

nyelv 
matematika 

0041 

0042 

0043 

0044 

20 20 20 10 10 10 10 50 50 200 

 

http://www.vakbottyangimnázium.hu/
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Mottó: 

„A természet nagy könyve 

a matematika nyelvén íródott.” 

Galileo Galilei 
 

 

MATEMATIKA tagozat (kód: 0041) 

Iskolánkban a matematikaoktatás közép- és emelt szinten történik, a matematika tagozaton a tanulók a 9-10. évfolyamon 

heti 4 órában tanulják a matematikát, ami lehetőséget biztosít a tananyagban való komolyabb elmélyülésre, az emelt 

szintű érettségire való hatékony felkészülésre, versenyfeladatok megoldására. A magas óraszám arra is lehetőséget ad, 

hogy az általános iskolából hozott ismereteket megerősítsük, a hiányokat bepótoljuk. A 11. és 12. évfolyamokon az emelt 

szintű érettségire készülő diákok matematika óraszáma a fakultációs órákkal együtt akár heti hét tanóra is lehet. Erre a 

képzésünkre várjuk mindazokat, akik a felsőoktatásba készülnek matematikai, műszaki, informatikai vagy közgazda-

sági pályákra. Jó szívvel ajánljuk ezt a képzési formát azoknak is, akik még nem döntötték el a továbbtanulási irányukat, 

de szeretnének egy alapos, általános képzést kapni matematikából. Jó alapot nyújt ennek a tagozatnak a választása ahhoz 

is, hogy érettségi után technikusi végzettséget szerezzenek a diákok, vagy éppen egy jó kereseti lehetőséget kínáló szak-

mát tanuljanak meg. 

 

Én világ életemben mérnök szerettem volna lenni. Az évek során 

változott, hogy milyen szakon, de az irány ugyanaz maradt. Erre 

a gimnázium emelt matematika-fizika szakja tökéletes alapokat 

biztosított: a társaim és a tanáraim mindig segítettek, ha va-

lami nehezebben ment, de én is mindig segítettem a társaimnak, 

ha nekik nem ment valami elsőre.  

Amikor eldöntöttem, hogy építészmérnök szeretnék lenni, a gimnáziumban a műszaki 

rajz elsajátítására is volt lehetőségem. Még a pandémiás időszak alatt is a lehető leg-

nagyobb erőbedobással dolgoztak a tanáraink, hogy felkészítsenek minket a felvéte-

lire, és az egyetem viszontagságaira. Ezért nagyon hálás vagyok mindazoknak, akik en-

gem tanítottak, mind az iskolának, hogy erre lehetőséget biztosított. 

Szucsán Balázs 12.a 

   

ÉVFOLYAMOS 

OSZTÁLY 
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DIGITÁLIS KULTÚRA tagozat (kód: 0042) 

Az informatikát nálunk korszerűen felszerelt, modern géptermekben, csoportbontásban tanulhatod. Elsődleges 

célunk, hogy felkészítsünk a középszintű informatika érettségire, melyet minden évben csaknem félszáz diák 

választ előrehozott vagy rendes érettségi tantárgyként. Ezalatt magabiztos felhasználói tudás birtokába kerülsz, 

mely tudás nélkülözhetetlen számodra a felsőoktatás és a munka világában egyaránt. Betekintést kapsz emellett 

a programozható kütyük világába a Microbit lapkás mikrovezérlő eszköz programozása során. Az újfajta mód-

szer szerte a világban növelte a diákok érdeklődését a programozás iránt. 

 

Harmadik éve vagyok a gimnázium humán osztályának infor-

matika tagozatos tanulója. Az itt töltött idő alatt azt tapasz-

taltam, hogy rendkívül segítőkészek a tanárok, bármilyen 

kérdéssel lehet hozzájuk fordulni, legyen szó az órai tan-

anyagról vagy érettségiről. Az órák mindig érdekesek és jó 

hangulatban telnek. Ezalatt a három év alatt rengeteg pozitív élménnyel gazdagod-

tam, csak ajánlani tudom ezt a tagozatot, főleg azoknak, akik szeretik az informa-

tikát vagy tervük van vele a közeljövőben. Garantálom, aki úgy dönt, hogy ezt a ta-

gozatot választja, nem fogja megbánni. 

Laki Maximlián 11.b 

 

  

Mottó:  

A jövőt már te programozod! 

ÉVFOLYAMOS 

OSZTÁLY 
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ÉVFOLYAMOS 

OSZTÁLY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUMÁN tagozat (kód: 0043) 

Humán tagozatos osztályainkban magyarból és történelemből biztosítunk magasabb óraszámot. E többletórák a képzés 

legfőbb pilléreit: a korszerű műveltségközvetítést, az újszerű élményközpontú befogadást és a komplexitást támogat-

ják. Azok a tanulók, akik szívesen elmélyülnek a humán területen, bekapcsolódhatnak a kreatív írás szakkörbe, tanári 

segítséggel indulhatnak tudományos diákköri pályázaton, az OKTV-n, kreatív történelemversenyen; 2 évente pedig a 

Helikoni Ünnepségeken vehetnek részt. A szerepelni vágyók dramatikus ünnepi műsorainkban szavalóként vagy a kó-

rus tagjaként is felléphetnek a diákság és a városi nagyközönség előtt. Aki továbbtanulási terveiben is a humán tantárgyakat 

részesíti előnyben, mind magyarból, mind pedig történelemből specializációt választhat az emelt szintű érettségire tör-

ténő felkészítéshez a 11-12. évfolyamon. Mindezeknek köszönhetően a diákok többsége jó eredménnyel érettségizik 

közép- és emelt szinten is. Ez fontos, hisz a magyar nyelv és irodalom, illetve a történelem kötelező vagy választható 

tantárgy sok felsőoktatási intézményben (pl. közgazdasági és jogi egyetemek, államigazgatás, nemzetvédelem, pszicho-

lógia, bölcsészettudomány, idegenforgalom, vendéglátás, művészeti és pedagógusképzés, kommunikáció és média). 

 

Azért választottam a humán osztályt még nyolcadikban, mert 

már akkor is nagyon érdekelt a régi korok története és az eh-

hez kapcsolódó tanulmányok. Emellett nagyon szeretek olvasni, 

mindig szerettem az irodalomórákat. 

Jó döntés volt ezt a tagozatot választani, mert nagyon jó ta-

nároktól tudom elsajátítani a tananyagot. Szeretem a történelemórák hangulatát, 

ahogy a Tanárnő érthetően és jól felépítve magyarázza el a régi korok történelmét.  

Mivel humános vagyok, így van néhány plusz töri órám is, és szerintem ez nagyon jó, 

mert azzal foglalkozhatok, amivel igazán szeretnék. Mint minden osztályban, itt is ta-

lál az ember előbb-utóbb barátokat, és akkor még jobban fog telni egy-egy óra. 

Nagyon örülök neki, hogy a barátaimmal ülhetek ezeken az órákon. Őket is a humán 

tantárgyak érdeklik leginkább, ami jó érzés nekem. Én csak ajánlani tudom ezt a tago-

zatot 😊!  

Mottó:  

„A kultúra emeli be az egyént a 

társadalom virtuális közösségébe.”  

Csányi Vilmos 

 

Ványi Luca 10.b 
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ÉVFOLYAMOS 

OSZTÁLY 

 

 

 

Mottó:  

„A nyelvtan - rend. Aki valamely - bármely - 

nyelv nyelvtanát egyszer agyába és szívébe 

zárta, aki egyszer kijárta a szellemnek ezt az is-

koláját, az megtanult rendet teremteni a rend-

szerezhető ismeretek birodalmában.”  

Lomb Kató  

ANGOL NYELV tagozat (kód: 0044) 

Angol nyelvi tagozatunkat elsőként a 2022-2023-as tanévben hirdettük meg a négy évfolyamos képzés keretein belül. Te-

kintettel arra, hogy a felsőfokú felvételi rendszer a továbbtanulás feltételeként előír egy emelt szintű érettségi vizsgát, 

és a különböző idegen nyelvek a legtöbb egyetemi szak esetében elfogadottak emelt vizsgatárgyként, emellett angol 

nyelven található meg az egyetemi képzések szakirodalmának döntő többsége – döntött úgy az iskola vezetése és a tanári 

kar – hogy a következő tanévtől lehetőséget nyújt a nyelvek iránt érdeklődők számára az angol nyelvi emelt óraszámú 

képzésre. Emellett ezt a tagozatunkat általánosan is ajánljuk mindazon diákok számára, akik még nem döntötték el, hogy 

milyen irányban szeretnének továbbtanulni, valamint azok számára, akik a gimnáziumi tanulmányaik után szakmát szeret-

nének tanulni, hiszen az angol nyelvismeret minden szakma esetében előnyt jelent a munkaerőpiacon. Akik ezt a képzési 

formát választják, a 9-10. évfolyamon heti öt, a 11-12. évfolyamon a specializációs órákkal együtt akár heti hat órában 

tanulhatják az angol nyelvet. Ez a magas óraszám lehetővé teszi mind az emelt szintű érettségi vizsga, mind közép- vagy 

a jobb képességű tanulók esetében akár a felsőfokú nyelvvizsga sikeres teljesítését.  

Iskolánkban magas szinten folyik az angol, mint idegen nyelv tanítása. Tanáraink több-

éves szakmai tapasztalataikkal, odafigyelésükkel és türelmükkel segítenek minket az 

érettségire való felkészülésben. Az intézményünkben lehetőség nyílik előrehozott 

vizsga tételére tizedik, illetve tizenegyedik osztályban is, mind közép, mind emelt 

szinten. A tanórák elsősorban a nyelvtudás tökéletesítésére épülnek, azonban mindig 

jó hangulatúak, kreatívak és változatosak. Iskolánkban az angol oktatásának fő célja 

az, hogy a tanulókkal megszerettessék a nyelvet, valamint az, hogy mindenki a saját 

szintjén sajátítsa el a használatát, amely a későbbiekben nagy előnyt jelenthet szá-

munkra. 

Gregor Dorka 11.b 
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Nyílt nap és tájékoztató 

2023. január 26. (csütörtök) 15.00 bemutató foglalkozások 

2023. január 26. (csütörtök) 17.00 tájékoztató előadás szülőknek 

A FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA (6 évfolyamos tagozatokon) 

Felvételi vizsgát nem tartunk. A tanulók felvételi pontszámainak kiszámításakor az 5. évfolyam 

tanév végi és a 6. évfolyam félévi osztályzataiból az alábbi táblázatban szereplő tantárgyakat vesz-

szük figyelembe. A tantárgyak érdemjegyeinek kétszeresét vesszük, majd ezek összege adja a tanuló 

felvételi pontszámát. Az alábbi táblázat tantárgyanként a maximálisan megszerezhető hozott pon-

tokat tartalmazza. 

 

 

 

 

 

*A tanuló által tanult természettudományos tantárgy: természetismeret. 

A jelentkezők írásban 2023. április 28-ig tájékoztatjuk a döntésről.  

További információk a www.vakbottyangimnázium.hu honlapon. 

  

Tanulmányi terület, 

kód 

Hozott pontok  

magyar nyelv 

és irodalom 

átlaga (2x) 

matematika 
(2x) 

idegen nyelv 
(2x) 

történelem 
(2x) 

természet-ismeret 
(2x)* 

ÖSSZES  

PONTSZÁM 

0061, 

0062, 

0063 
20 20 20 20 20 100 

A 6 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS TAGOZATAI 

- Emelt szintű matematikaképzés – német haladó (kód: 0061) 

emelt szintű matematikaoktatás (heti 5 óra) 

- Emelt szintű matematikaképzés - angol haladó (kód: 0062) 

emelt szintű matematikaoktatás (heti 5 óra) 

- Emelt szintű angol nyelvi képzés (kód: 0063) 

emelt szintű angol nyelvoktatás (heti 5 óra) 

A 7. évfolyamon egy idegen nyelv, míg a 9. évfolyamtól két idegen nyelv választása kötelező. 

Az első idegen nyelv angol vagy német lehet, míg a 2. idegen nyelvként választható az angol, 

német, orosz és latin. A 11. és 12. évfolyamon a tanulók céljaiknak megfelelően választhatnak 

heti 2 többletórát az általuk választott idegen nyelvből és bármely érettségin választható tan-

tárgyból.  

Felvételi eljárás menete 

A jelentkezéssel kapcsolatos információk megtalálhatók az www.oktatas.hu honlapon, a Közne-

velés/Középfokú felvételi eljárás menüpont alatt. A szülő egyénileg intézheti a felvételi lapok 

(jelentkezési lapok, tanulói adatlap) kitöltését. Iskolánk kérés esetén segítséget tud nyújtani a 

felvételi lapok kitöltésében.  

A jelentkezési lapon fel kell tüntetni a választott tagozat megnevezését és kódját, továbbá az 

előző tanév végi és a jelen tanév félévi érdemjegyeit. A kitöltött jelentkezési lapokat bármely 

tagozatra jelentkezőknek 2023. február 22-ig kell megküldeni iskolánk címére: 7030 Paks, Dó-

zsa György út 103. A tanulói adatlapot az Oktatási Hivatalba kell megküldeni, melyen a meg-

jelölt tanulmányi területeket kell feltüntetni. 

 

http://www.vakbottyangimnázium.hu/
http://www.oktatas.hu/
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Mottó: 

A matematika lényegét 

a gondolatok adják. 

 

 

 

 

Gimnáziumunk hatosztályos tanulóinak eredményei magukért beszélnek: diákjaink kiemelkedően teljesítenek a 

kompetenciaméréseken, a közép- és emelt szintű érettségin, magas arányban kerülnek be a felsőoktatásba. Kuta-

tások bizonyítják, de a mi tapasztalataink is azt mutatják, hogy a hatosztályos gimnáziumban a tanulók képes-

ségei gyorsabban fejlődnek. Minden kisdiák könnyen beilleszkedik az új osztályközösségbe, és jól érzi magát 

a „nagy gimnazisták” között is. A 2022-2023-as tanévtől emelt szintű oktatást valósítunk meg a hatosztályos 

gimnáziumi osztályainkban. Ennek keretein belül a gyerekeknek az alsó évfolyamokon (7-8. osztály) lehetősége 

nyílik biológia-kémia (egészségügyi, orvosi pályára orientáló) vagy informatika (mérnöki pályákra orientáló) 

kisspecializáció választására. Ezeken a tanórákon gyakorlati, kísérletező csoportfoglalkozásokon a tanulók meg-

ismerkedhetnek az adott tudományterületek érdekességeivel.  

 

Emelt óraszámú MATEMATIKA tagozat (kód: 0061 és 0062) 

Az osztály matematika emelt szintű csoportja magas óraszámban, kiscsoportos keretek között tanulja a ma-

tematikát. A képzés elsődleges célja a tehetséggondozás, számtalan fajta versenyre való felkészítés, de a heti 5 

óra, 6 éven át, kiváló lehetőséget biztosít az érettségire való felkészülésre is. Ez idő alatt a különböző iskolákból 

érkező diákok tudásszintjének összehangolására, a hiányok pótlására, a tanulás folyamatának gyorsítására, vagy 

ha szükséges, lassítására is van módunk. Az ide érkezők 6 évet kapnak arra, hogy eldöntsék, milyen irányban 

tanulnak tovább, miközben egy jól megalapozott, általános képzést kapnak. 

A 0061-es kódra jelentkező diákjaink 1. idegen nyelve a német, míg a 0062-es kódot választóké az angol nyelv. 

 

MATEMATIKA tagozaton többlet óraszámú NÉMET csoport (0061) 

Hogy miért is jó emelt matek és német tagozatra 

járni? Azért, mert jól megalapozott matematikai tu-

dást lehet szerezni már a gimnázium kezdetétől és 

felkészít a további tanulmányok sikeres végzésére is.  

A német emelt óraszám pedig tartós nyelvtudást 

nyújt, amivel közép és emelt szintű érettségit és akár nyelvvizsgát lehet tenni a kemény 

tanulás mellett. A tanárok felkészültsége és remek tanítási módszerei egyben megszeret-

tetik a tanulóval mind az idegen nyelveket, mind a matematikát, és ezzel motiválják tanítvá-

nyaikat a továbbtanulásra. Összességében az emelt matek és német tagozat jó választás az 

újonnan érkezőknek. 

Kövesi Adrienn és Kövesi Bernadett 11.h 

  

ÉVFOLYAMOS 

OSZTÁLY 
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Mottó:  

Simply the Best (Tina Turner) 

Gimnáziumunkban a nyelvoktatásnak kiemelt szerepet szánunk. A hatévfolyamos képzésben, ahol folyamatos 

tehetséggondozás is történik, magas óraszámban tanulják a diákjaink az angol nyelvet. A 7-10. évfolyamon 

emelt óraszámban (heti 5 óra), 11-12. évfolyamon pedig specializáció keretében választhatnak magasabb óra-

számú angolt. Ez a kiemelt óraszám lehetővé teszi, hogy versenyeken induljanak, országismeretet tanuljanak, 

idegen nyelvű könyveket olvassanak, megismerjék az angol anyanyelvű országok kultúráját. Emellett kiváló 

lehetőség nyílik arra, hogy előrehozott középszintű vagy emelt szintű érettségi vizsgát és nyelvvizsgákat sze-

rezzenek a gimnáziumi éveik alatt.  

A 7-8. évfolyamokon lehetőség van szakkör formájában a 2. idegen nyelv megismerésére is heti 2 órában. 

Emelt szintű ANGOL tagozat (kód: 0063)  

Hatodik éve járok a Paksi Vak Bottyán Gimnáziumba, ahol emelt szinten tanultam 

az angolt egészen 10. osztályig, amikor sikeres előrehozott érettségi vizsgát tet-

tem belőle. Még ebben az évben középfokú nyelvvizsgámat is megszereztem a 

nyelvből, az intenzív nyelvoktatásnak köszönhetően. 11. osztálytól magunk választ-

hattunk ki a továbbtanulási szándékainknak megfelelő tantárgyakat specializáció-

ként. Informatika és fizika irányt választottam, amikben biztos alapot nyújt a 

gimnázium, hogy sikeres emelt szintű érettségit és felvételit szerezzek az egye-

temre mérnökinformatikai pályán. Bármilyen irányt is választasz, itt minden lehetőséged megvan a 

céljaid eléréséhez. 

Horváth Kamilla 12.h 

IDEGEN NYELVEK AZ ISKOLÁNKBAN 

Angol nyelv:  

Az angol nyelv térnyerése folyamatos. A fiatalok életében szinte állandóan jelen van ez a nyelv, legyen szó zenéről, fil-

mekről, blogokról, közösségi oldalakról vagy számítógépes játékokról. A jövőbeli munkaerőpiacon mindenképpen szükség 

lesz a versenyképes nyelvtudásra. Az angol nyelv elsajátítására kiváló lehetőség van gimnáziumunkban. 

Német nyelv:  

A német nyelv több mint 100 millió ember anyanyelve Európában. Ismerete előnyt jelent a gazdasági és kereskedelmi 

szférában. A hazánkba látogató német turisták miatt fontos a nyelv ismerete az idegenforgalomban, az egészségügyi szol-

gáltatások és a sport területén is. Emellett jó német nyelvtudással tanulmányokat is lehet folytatni külföldi egyetemeken. 

Legyen bármilyen terved a jövőt illetően, a német nyelvtudás végtelen lehetőségeket nyit meg előtted Európában. 

Latin nyelv:  

A latin nyelv heti 3 órás tanulása nagyon jó lehetőséget nyújt például orvosi (gyógytornász, pszichológus stb.), nyelvészeti, 

jogi továbbtanulási elképzelések esetén; az ókori kultúrák iránt érdeklődők számára. Diákjaink kiemelkedő versenyered-

ményekkel büszkélkedhetnek. 

Orosz nyelv: 

Az orosz nyelv tanulása ma Pakson kétségkívül előnyt jelent a munkaerőpiacon a Paks II. Zrt. létrejötte miatt, és mivel a 

fiatalok körében az orosz nyelvismeret ritkaságnak, kuriózumnak számít. Mind a külkereskedelem, a marketing, a műszaki 

és a gazdasági életben valamint a turizmus kapcsán előnyt jelent az elhelyezkedésben az orosz nyelv ismerete. Testvérvárosi 

kapcsolataink révén diákcsoportjaink orosz középiskolákban vendégeskedhetnek, illetve orosz anyanyelvű diákokat foga-

dunk. 

Diákjaink számára lehetőséget biztosítunk kiscsoportos, kedvezményes tanfolyamokon való részvételre.  
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Az ősz beköszöntével kezdtük meg a végzős évünket, amivel kapcsolatban rengeteg érzés kavarog 

bennem. Eszembe jut, hogy hetedikesként mennyire felnéztünk a "nagyokra", akik kicsit ijesztően 

magasak voltak és látszott rajtuk, hogy készen állnak felnőtté válni. Izgatottan vártuk, hogy mi is 

ilyen nagyok legyünk, de most, ahogyan itt állok az érettségi küszöbén, arra gondolok, hogy szívesen 

maradnék még gyerek, és ezt az érzést többek között a gimnáziumnak köszönhetem. 

A tanárok és a diákok a kezdetektől befogadtak a közösségbe és örültek az érkezésünknek. A hat év 

alatt mindig számíthattam a pedagógusokra bármilyen témában, ha akadályba ütköztem, ők segítet-

tek átlépni rajta.  

Szeretek az iskola folyosóin sétálni, mert családias légkör vesz körül. Mindenki beszélget, nevet és 

látszik, hogy jól érzik magukat. Ebben nagy szerepet játszik, hogy beszereztünk kanapékat a közös-

ségi terekbe, amik még nagyobb kényelmet nyújtanak a tanulók számára. 

Úgy gondolom, hogy az iskolai programok is nagyon színesek. Minden évben megrendezésre kerül a 

gólyatábor és a gólyaavató, később a szalagtűző, majd tavasszal a diáknap is. Ezek mellett számos 

rendezvény van még, például a pályaorientációs nap, vagy a sütivá-

sár, melynek bevételét jótékony célokra fordítjuk. A gimnázium di-

ákjai számos versenyen is részt vesznek, gyakran kiemelkedő ered-

ményekkel. Egy iskolarádió is működik nálunk, ami feldobja a han-

gulatot szünetekben. 

Ezek a lehetőségek építik a közösséget, számos barátságot és sze-

relmet szőve, amik akár örökké tartanak. Egyet biztosra tudok. 

Mindig jó szívvel fogok visszaemlékezni a gimis éveimre és arra, 

honnan is indultam el. 

Jelentkezzetek bátran, ha örök élményekre vágytok. 

Kívánok sok sikeres évet Nektek! 
 

 

 

  

Jantner Enikő 12.h 

DÖK elnök 

Diákélet 
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