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HAT ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM
Ebben az osztályunkban tehetséggondozó képzés folyik. Az emelt
szintű oktatás matematikából, illetve angol nyelvből az alap
óraszámhoz képest heti 2 többletóra választását jelenti. A hat
évfolyamos osztályainkba járóknak a későbbi években módjuk lesz
további
specialitások
választására
leendő
továbbtanulási
szándékuknak megfelelően, kiscsoportos képzési formában.
 emelt szintű matematika oktatás haladó német
nyelvvel (KÓD: 61)
 emelt szintű matematika oktatás haladó angol
nyelvvel (KÓD:62)
 emelt szintű angol nyelv oktatás (KÓD:63)
7. és 8. évfolyamon: egy idegen nyelv választása kötelező
- emelt szintű angol nyelv oktatás esetén angol nyelv heti 5
órában,
- emelt szintű matematika oktatás esetén angol vagy német
nyelv heti 3,5 órában.

9. évfolyamtól két idegen nyelv tanulása kötelező
- az első idegen nyelv: angol vagy német (az általános
iskolában tanult nyelvet tanulja továbbra is a tanuló)
- második idegen nyelvként választható: angol, német, orosz,
latin.
11. és 12. évfolyamon a tanuló
- továbbtanulási szándékuknak és érdeklődési körüknek
megfelelően választhatnak a tanult tantárgyakból
specializációt. Egy specializáció választása kötelező, míg
kettő további választható.
Idegennyelv-tanulás szempontjából különösen előnyös ez a képzési
forma. Diákjainknak a hat év alatt módjuk van mindkét tanult nyelvből
az emelt szintű érettségi vizsgára felkészülni, nyelvvizsgát szerezni.
Ez a képzési forma valamennyi tantárgyból kedvezőbb tananyag
elrendezést tesz lehetővé, mely előnyösen befolyásolja az érettségi
eredményeket, így a továbbtanulási esélyeket is.

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE
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Hozott pontok
magyar nyelv és
irodalom
tantárgyak
átlaga (2x)

Tanulmányi terület
kód

Felvételi vizsgát nem tartunk. A tanulók a felvételi pontszámainak
kiszámításakor az 5. évfolyam tanév végi és a 6. évfolyam félévi
osztályzataiból az alábbi táblázatban szereplő tantárgyakat vesszük
figyelembe. A tantárgyak érdemjegyeinek kétszeresét vesszük, majd
ezek összege adja a tanuló felvételi pontszámát. Az alábbi táblázat a
hozott pontokból a tantárgyanként maximálisan megszerezhető
pontokat tartalmazza.
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Az eredményeket igazoló dokumentumok fénymásolatát a
jelentkezési laphoz kérjük mellékelni.
Az iskolánkba a 6 évfolyamos tehetséggondozó képzésre
jelentkező azonos pontszámot elérő tanulók közül a felvételi
rangsor összeállításánál előnyt élvez (az alábbi sorrendben):
- a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló,
- 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 jelentkezők írásbeli tájékoztatása a döntésről: 2020. április 30.
NYÍLT NAPOK
Hat évfolyamos gimnázium nyílt napja:
2020. január 23.
(csütörtök) 15.00
Bemutató foglalkozásokat tartunk az érdeklődő tanulóknak.
BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ TANULÓKNAK ÉS
SZÜLŐKNEK
Hat évfolyamos beiskolázási tájékoztató: 2020. január 23.
(csütörtök) 17.00
Tájékoztató előadás szülőknek a képzésről, a tehetséggondozó
programról, a teljes felvételi eljárásról, az iskolai diákéletről és a
tanórán kívüli tevékenységekről.
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.

