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A 2020/2021. tanévben induló osztályaink és kódjaik
NÉGY ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM
Reálosztály
 matematika-fizika tagozat (KÓD: 41)
emelt szintű matematika oktatás, magasabb óraszámú idegen
nyelv és fizika tantárgyak
 komplex természettudományos tagozat (KÓD: 42)
magasabb óraszámban történik idegen nyelv, kémia, biológia
és fizika tantárgyak oktatása
Humán / informatika osztály
 humán tagozat (KÓD: 43)
magasabb óraszámban tanulják az idegen nyelv, irodalom,
magyar nyelv és történelem tantárgyakat
 informatika tagozat (KÓD:44)
emelt szintű informatika oktatás, magasabb óraszámban
tanulják az idegen nyelv és matematika tantárgyakat

Az idegen nyelvek tanulása
- a gimnáziumi képzés során két idegen nyelv tanulása kötelező.
- osztályainkban az első idegen nyelvet a 9. és 10. évfolyamon
heti 4 órában, míg a második idegen nyelvet heti 3 órában
tanítjuk.
- a 11. és 12. évfolyamon a tanulók céljaiknak megfelelően
választhatnak specializáció keretében heti 2 többletórát az
általuk választott idegen nyelvből.
- választható nyelvek: angol, latin, német, orosz
- a nyelvi csoportokat a tanulók tudásszintjének megfelelően
alakítjuk ki
- megfelelő szorgalmú tanulóinkat felkészítjük az előrehozott,
majd a szintemelő érettségi vizsgára, nyelvvizsgára
Rendszeresen részt veszünk ERASMUS+ európai uniós pályázatokon,
amelyek tanítványaink intenzív nyelvgyakorlását, csereutazásokban
való részvételét teszik lehetővé.
Választható foglalkozások
- Specializációs tárgyak választhatók a 11-12. évfolyamon heti
2, ill. 3 órában.
- Idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése angol, német és orosz
nyelvből, spanyol és francia szakkör
- Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások.
- Felkészítés ECDL vizsgára.
- Művészeti csoportok
- Énekkar
- Programozó szakkör
- Képzőművészeti kör
- Kreatív írás szakkör
- Iskolarádió
Szabadidős sportolási lehetőségek
- Házibajnokságok
- Természetjárás, kirándulások, táborozás
Jól
működő
tehetséggondozó
programmal
rendelkezünk.
Tanítványainkat arra inspiráljuk, hogy éljenek az iskola által kínált

lehetőségekkel, vegyenek részt pályázatokon, versenyeken,
mélyedjenek el egy-egy témakörben, készítsenek projekteket, írjanak
tudományos dolgozatokat. Célunknak tekintjük a tanulói önállóság
fejlesztését, akkreditált kiváló tehetségpontként kiemelt feladatunk a
tehetséggondozás és a felzárkóztatás.
Indokolt esetben általános gimnáziumi tanterv szerinti haladást
teszünk lehetővé bárkinek. Az élsportolók tanulmányait egyénileg,
elfoglaltságukhoz igazodva rugalmasan segítjük.

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE
Négy évfolyamos gimnázium
A négy évfolyamos képzésbe felvételi alapján lehet bekerülni. A Paksi
Vak Bottyán Gimnázium 9. évfolyamára való jelentkezéshez a
tanulóknak részt kell venniük a felvételi eljárást megelőző egységes
írásbeli vizsgákon.

Írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2020. január 18. (szombat)
10,00.
Érkezés fél órával a vizsga kezdete előtt. A vizsgák helyszíne: Paksi
Vak Bottyán Gimnázium Paks, Dózsa György út 103.
Pótló írásbeli felvételi vizsga időpontja:
2020.
január
23.
(csütörtök) 14.00
Pótló felvételit csak az írhat, aki az előző írásbelin alapos (neki fel
nem róható) ok miatt nem tudott azon részt venni (orvosi igazolás;
közlekedési probléma miatti hivatalos igazolása szükséges).
Vizsgaismétlésre nincs mód.
Az írásbeli dolgozatok megtekintése:
2020.
január
24.
(péntek) 8.00 – 16.00

SNI és BTMN tanulók kedvezményei az írásbeli vizsgán
Az SNI, ill. a BTMN küzdő tanulóknak az írásbeli vizsgára vonatkozó
speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelni,
melyet a szakértői véleménnyel az írásbeli vizsgára történő
jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani. A sajátos
nevelési igényű tanuló, szülői kérelem esetén az írásbeli vizsga során
a szakértői véleményben foglaltak alapján az alábbi kedvezményekre
lehet jogosult:
- időhosszabbítás (az írásbeli vizsga időtartama tárgyanként 45
perc, ez indokolt esetben megnövelhető),
- segédeszköz használata (a tanuló a szakértői vélemény alapján
az igazgatói határozatban leírtak szerinti segédeszközt vagy
segédeszközöket használhatja a vizsga során),
- értékeléskor az értékelési rendszer egy részlete alóli felmentés
(a szakértői véleményben leírtak alapján a vizsgadolgozat
értékelésekor bizonyos feladattípusokat a javító tanár nem vesz
figyelembe, az ezekre adható pontot az elérhető maximális és
a tanuló által elért összpontszámba sem számítja be).

A FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA
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Tanulmányi terület kód

A felvételről szóló döntést
- a hozott tanulmányi eredmények és
- az írásbeli felvételi eredmények figyelembevételével 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 tartalmazzák.
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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.
Az iskolánkba a 4 évfolyamos képzésre jelentkező azonos
pontszámot elérő tanulók közül a felvételi rangsor összeállításánál
előnyt élvez (az alábbi sorrendben):
- a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló elsősorban, majd
- általános iskolai országos - egyéni kategóriájú - tanulmányi
versenyeredménnyel
rendelkező
tanuló
(igazolás
bemutatásával, kivéve levelező és internetes versenyek),

különleges helyzete ezt indokolja (pl. testvére is iskolánkba
jár).
- a városi egyesületek igazolt élsportolója (igazolással).
A felvételizőket írásban tájékoztatjuk a döntésről: 2020. április 30ig.
-

Beiratkozás a 2020/2021. tanévre
Időpontja: 2020. június 23. (kedd), melyről értesítést küldünk.
Pótbeiratkozás telefonos egyeztetés alapján.
Helyszíne: Paksi Vak Bottyán Gimnázium Paks, Dózsa György út
103.

NYÍLT NAPOK
Részletesebb információt szerezhetnek induló osztályainkról, az
iskolában folyó nevelő-oktató munkánkról, a Paksi Vak Bottyán
Gimnázium működéséről és belső életéről, ha meglátogatják
intézményünket, részt vesznek nyílt napjaink programján, ill.
tehetséggondozó és felkészítő foglalkozásokon.
Telefonos bejelentkezéssel bármikor fogadunk érdeklődő általános
iskolai pedagógusokat, diákokat, diákcsoportokat vagy egyénileg
érdeklődő szülőket.

Nyílt napok tanulók és szülők számára
- Kutatók napja
2019. október 18. (kedd) 13.00-17.00
tudományos kísérletek, interaktív programok
- Nyílt nap a nyolcadikosok számára
2019. november 13-14. (szerda-csütörtök) 2-5. óra
az érdeklődő diákok tanórákon megismerkedhetnek az
iskolában folyó képzések sajátosságaival.

Beiskolázási tájékoztató tanulóknak és szülőknek a 4
évfolyamos osztályokról
I. Beiskolázási tájékoztató
2019. október 18. (péntek) 17.00
II. Beiskolázási tájékoztató
2019. november 13. (szerda) 17 óra
Tájékoztatás hangzik el a négy évfolyamos osztályok humán,
informatika, matematika-fizika és komplex természettudományos
programjáról, a teljes felvételi eljárásról, az iskolai diákéletről és a
tanórán kívüli tevékenységekről.

