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RÓLUNK MONDTÁK 

A gimi után Budapestre kerültem, és a Semmelweis Egyetemen 

gyógyszerészeként végeztem kiváló államvizsgával.  

Vájer Katalin 

Abban fejlődhettem, amiben csak szerettem volna. Mindig 

volt, aki segített, felkészített, akihez lehetett fordulni, ha prob-

lémánk volt. 

Fejes Márk 

A matematika- és fizikaórákon szerzett emelt szintű tudás 

nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a BME Mérnökinformatikus 

képzését sikeresen el tudjam végezni. 

Ritter Kristóf 

Ebbe az intézménybe jártak szeretett nagyszüleim és nagybá-

tyám is, akik mindig meséltek a gimnázium családias légköré-

ről, a sportkörről, ami plusz motivációt jelentett. 

Gombos Ádám 

Mikor nem kötelességeink teljesítésével töltöttük időnket, csa-

ládias hangulatban, jó kedélyűen teltek napjaink, ugyanis ta-

náraink „humorban nem ismertek tréfát”.  

Sárközi Fruzsina 

 

 

 

 

 

Kedves Leendő Tanulónk! 

Köszönjük, hogy tájékozódás céljával fella-

poztad tájékoztató füzetünket. 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 megtapasz-

talhatod, hogy illik-e hozzád a választott 

képzési irány; 

• 11-12. évfolyamon továbbtanulási el-

képzeléseidnek megfelelően specializációt 

választhatsz a tanult tantárgyakból; 

• két idegen nyelvet tanulhatsz, egyet ma-

gasabb óraszámban minden évfolyamon, 

amelyet azután diákcsere programjainkon 

is hasznosíthatsz. 

Iskolánk részt vett a Microsoft Innovatív Is-

kolaprogramban, így számos modern okta-

tási módszerrel találkozhatsz nálunk. 

Végül egy gyermekbarát, bensőséges légkörű 

intézmény tagjává válhatsz. 

Tájékoztatónkat olvasva részletes betekintést 

kaphatsz az egyes tagozatainkról. 

Örömteli középiskolás éveket kívánok a gim-

názium tantestülete nevében is: 

Rompf Gabriella 

megbízott intézményvezető 
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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 2020. december 4-ig lehet jelentkezni.  

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

elküldeni iskolánkba. 

Írásbeli vizsga időpontja: 2021. január 23. (szombat) 10.00. magyar nyelvből és matematikából 

Pótló írásbeli vizsga:  2021. január 28. (csütörtök) 14.00  

A négy évfolyamos gimnáziumi osztályokba jelentkezők jelentkezési lapjait 2021. február 8-ig küldik 

meg az általános iskolák a gimnázium címére.  

NÉGY ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI TAGOZATOK 

TAGOZATOK TANULMÁNYI TERÜLETEINEK 

kódja neve főbb jellemzői 

41 matematika-fizika 
emelt szintű matematika,  

magasabb óraszámú idegen nyelv és fizika tantárgyak 

42 
komplex természettu-

domány 

magasabb óraszámú idegen nyelv, 

kémia, biológia és fizika tantárgyak 

43 humán 
magasabb óraszámú irodalom, magyar nyelv, 

idegen nyelv és történelem tantárgyak 

44 informatika 
emelt szintű informatika, 

magasabb óraszámú matematika és idegen nyelv tantárgy 

 

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. 

Tanulmá-

nyi terület 

kód 

Hozott pontok 
Írásbeli felvételi 

eredménye 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 

41 

42 

43 

44 

20 20 20 10 10 10 10 50 50 200 

 *: 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. 
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Felvételikor a Paksi Vak Bottyán Gimnázium emelt matematika szakjára 

tettem le a voksomat, mivel célom már akkor a felsőoktatásban való 

továbbtanulás volt. Az elején kicsit féltem, mivel humán 

beállítottságomnak köszönhetően kevésbé értem a matematikát, 

viszont az emelt óraszámban való tanulás és a tanárom lelkesedése 

hamar megszerettette velem a tantárgyat. A felsőfokú 

tanulmányaimat is reál ágazaton szeretném tovább folytatni és ehhez 

úgy érzem, hogy megfelelő oktatásban részesülök a tanáraim és az 

iskola által. Az elmúlt három évem nagyon pozitívan telt, és szívesen 

kezdek bele a negyedikbe is. A légkör barátságos, és mivel helyi 

gimnáziumról van szó, otthonos, családias is. Az itt töltött évek alatt nyelvi 

készségeim is sokat fejlődtek. Az emelt érettségi és a nyelvvizsga a célom, és 

ez úgy érzem, sikerülni is fog. Nem bántam meg, hogy ide jelentkeztem és meleg 

szívvel ajánlom mindenkinek, aki felvételizik.  

Kohl Zsanna 12.a 

 

   

Reál osztály – MATEMATIKA-FIZIKA tagozat (kód: 41) 

Iskolánkban a matematikaoktatás alap- és emelt szinten történik, az egyik emelt óraszámú csoportunk éppen a 

reálosztály mat-fiz csoportja. Heti 5 órában tanulják a matematikát, amely lehetőséget biztosít a tananyagban 

való komolyabb elmélyülésre, az emelt szintű érettségire való hatékony felkészülésre, versenyfeladatok meg-

oldására. Tanulóink motiváltak, tanáraik segítségével olyan stabil matematikatudásra tesznek szert, amely az 

egyetemen előnyt jelent számukra az első évfolyamon. A magas óraszám arra is lehetőséget ad, hogy az általános 

iskolából hozott ismereteket megerősítsük, a hiányokat bepótoljuk. A műszaki, természettudományi képzésekhez 

elengedhetetlen a komolyabb fizikatudás, amelyet ebben a képzési kínálatunkban szintén megszerezhetnek diák-

jaink. A 9. és 10. évfolyamon többletóraszámban, az utolsó két évben specializáción tanulhatnak fizikát az ide 

járó tanulók. 

Erre a képzésünkre várjuk mindazokat, akik a felsőoktatásba készülnek műszaki, informatikai vagy közgaz-

dasági pályákra. Jó szívvel ajánljuk azoknak is, akik még nem döntötték el a továbbtanulási irányukat, de sze-

retnének egy alapos, általános képzést kapni, a reáltárgyakban egy kissé megerősítve. Jó alapot nyújt ez a képzés 

ahhoz is, hogy érettségi után technikusi végzettséget szerezzenek, vagy éppen egy jó kereseti lehetőséget kínáló 

szakmát tanuljanak meg. 

Mottó: A természet nagy könyve a matematika nyelvén íródott. 

4 ÉVFOLYAMOS OSZTÁLY 
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14 évesen egy helyi általános iskolában a továbbtanulásról 

kellett döntenünk. Ezt a fontos kérdést nem akartam 

elkapkodni. Ekkor már a nővérem 11.-es volt a Vak 

Bottyán Gimnáziumban, ezért megkértem, hogy segítsen 

dönteni ebben a kérdésében. Fontos tudni, hogy az 

apukám, az anyukám, a nagybátyám és az 

unokatestvérem is már „kijárta” ezt a gimnáziumot, így 

ők is tudtak segíteni, de legjobban a testvérem befolyásolt 

a döntésemben. Végül beadtam a továbbtanulási lapot, és első 

helyen a Vak Bottyán Gimnázium komplex csoportját jelöltem meg, mivel a 7., illetve 

a 8. osztályban megkedveltem a kémiát, tehát nem volt kérdés, hogy ezt akarom 

tanulni. 2017 elején megírtam a felvételi vizsgát, ami szerintem jól sikerült, így 

felvettek a reálosztályba. Legfőbb célom, hogy érettségi után egy egyetem 

természettudományi karán folytassam tanulmányaimat. Úgy érzem, képes leszek 

elérni ezt a célt. Nem bántam meg, hogy a helyi gimnáziumban tanulok.  

Englert Flórián 12.a 
  

Mottó: Egy kémikusból bárki lehet, de bárkiből nem lehet kémikus! 

Reál osztály - KOMPLEX TERMÉSZETTUDOMÁNYOS tagozat (kód: 42) 

Ebben a csoportban a természettudományos képzés központjában a biológia, kémia és fizika tantárgyak vannak. 

Az említett tantárgyakat emelt óraszámban tanulják a csoport tagjai. Ebből eredően az elméleti anyag mellett 

lehetőségük van önálló kísérletek elvégzésére, szem előtt tartva a környezettudatosságra nevelést. A már hagyo-

mányosan megrendezett kutatók napján a csoportba járó tanulók a fizikai, kémiai és biológiai kísérletek előké-

szítésében és lebonyolításában is nagy lelkesedéssel és odaadással vesznek részt. 

Az emelt óraszámok mellett csoportbontásban tanulják a kémia és biológia tantárgyakat, ami jelentősen növeli 

a tanulás-tanítás hatékonyságát.  

A kiemelkedő képességű tanulók mindig számíthatnak szaktanáraik segítségére a tanulmányi versenyekre való 

készülésben. A 11. évfolyamtól a megkezdett szakirány folytatható a specializációkon, így a négy év során na-

gyon alapos és precíz tudás sajátítható el, mely alapként szolgál az érettségihez és a tovább tanuláshoz. 

Azokat a tanulókat várjuk erre a szakra, akik egészségügyi (orvos, gyógytornász, dietetikus…), környezetvé-

delmi, vegyészeti (vegyész, laboráns…) vagy mezőgazdasági szakirányban szeretnének tovább tanulni. A ko-

rábbi évek statisztikái mutatják, hogy felsőoktatási intézménybe -a fenti szakterületeken- nagyobb eséllyel 

jutnak be a reál osztály tanulói. 

 

 

4 ÉVFOLYAMOS OSZTÁLY 
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Művészeti kirándulások, pályázatok 



 

 

 

 

 

 

Miért is választottam a Vak Bottyánt, amikor én is annyi idős 

voltam, mint Te, aki ezt most olvasod? 

A válaszom egyszerű, mivel én amióta az eszemet tudom, a történelem 

és minden, ami hozzá kapcsolódik, az a szenvedélyem! Nagyapám, aki 

elismert magyar szakos pedagógus, ismertette meg velem az 

irodalmat és szerettette meg a verseket. Magától értetődő 

választást jelentett a humán tagozat.! Ha hasonló cipőben jársz, 

kedves olvasóm, akkor ne tétovázz tovább! 

A továbbtanulási lehetőségek palettája határtalan! Gyere közénk! 

Mi is tetszik az gimnáziumban, amiért megéri ide járni? 

Az első pillanattól kezdve, mindennap örömmel jöttem és a mai napig 

jövök is be az iskola kapuin! Temérdek új embert ismerhettem meg és 

rengeteg új helyen is járhattam, például a Határtalanul programban a 11.-es 

osztálykirándulásunk Erdély szemkápráztató hegyein és lankáin át vezetett egy héten 

keresztül.  

Tanáraim segítőkészsége, szeretete mindig segített, hogy a legjobb eredményeket 

hozhassam ki magamból, nem egyszer tanítás után ültek le velem és segítettek 

felkészülni a másnapi fizika vagy német dolgozatra! Az iskolai programok, nyílt napok 

élményszerűek. Az órák közötti hangulat ezt csak tetézi, amikor az egész iskola 

lélegzik, barátságos légkör vesz körül bennünket! 

Renkecz Máté 12.b 

  

 

4 ÉVFOLYAMOS OSZTÁLY 

Mottó: „A kultúra emeli be az egyént a társadalom virtuális közösségébe.” Csányi Vilmos 

 Humán/informatika osztály - HUMÁN tagozat (kód: 43) 

Humán tagozatos osztályainkban magyarból és történelemből biztosítunk emelt óraszámot. E többletórák is a 

képzés legfőbb pilléreit: a korszerű műveltségközvetítést, az újszerű élményközpontú befogadást és a komp-

lexitást támogatják. A tananyag jelentős részéhez elektronikusan küldött vázlatot biztosítanak tanáraink. Az 

internetes ismeretszerzést a diákok is alkalmazhatják a projektmunkákban, illetve a tanórák egy részén is. 

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 műsoraink-

ban, szavalóként vagy a kórus tagjaként is felléphetnek a diákság és a városi nagyközönség előtt. Aki továbbta-

nulási terveiben is a humán tantárgyakat részesíti előnyben, mind magyarból, mind pedig történelemből specia-

lizációt választhat az emelt szintű érettségire történő felkészítéshez a 11-12. évfolyamon. Mindezeknek kö-

szönhetően 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, pszichológia, bölcsészettudomány, ide-

genforgalom, vendéglátás, művészeti és pedagógusképzés, kommunikáció és média). 

6 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az iskolánkban mindig is fontosnak tartották az idegen 

nyelvek megfelelő képzését, ezen kívül az informatika 

tantárgy tanítására is nagy hangsúlyt fektetnek, ezért 

választottam ezt az irányt. Aki a humán tantárgyak iránt 

vonzódik, érdemes erre a szakra jönnie, ugyanis nagyon jó és 

magas szintű a képzés. A tanórák jó hangulatban telnek, a 

tanárok segítőkészek és továbbtanulásiról is hasznos 

tanácsokat lehet kapni tőlük. Mindenkinek tudom ajánlani ezt a 

gimnáziumot! 

Rauth Adrienn 12.b 

 

 

 

 

  

Kutatók napja robotika 
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Mottó: A jövőt már te programozod! 

 
Humán/informatika osztály - INFORMATIKA tagozat (kód: 44) 

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 ECDL bizonyítvány és magabiztos felhasz-

nálói tudás birtokába kerülsz, mely tudás nélkülözhetetlen számodra a felsőoktatás és a munka világában egy-

aránt. Betekintést kapsz emellett a programozható kütyük világába a Microbit lapkás mikrovezérlő eszköz 

programozása során. Az újfajta módszer szerte a világban növelte a diákok érdeklődését a programozás iránt. 

Az informatika iránt mélyebben érdeklődő diákok, illetve a műszaki pályára készülők emelt szintű érettségi 

felkészítésre számíthatnak, C# programnyelvet tanulnak. Ha igazán elhivatott vagy az informatika iránt, te-

hetséggondozó szakkörünkön a helyed, ahol országos tanulmányi versenyre készítünk, programozó (pl. Lego 

robot, LabView) versenyekre készülhetsz. 
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Tanulmányi terület, 

kód 

Hozott pontok 

ÖSSZES PONTSZÁM 
magyar nyelv 

és irodalom 

átlaga (2x) 

matematika 
(2x) 

idegen nyelv 
(2x) 

történelem 
(2x) 

természet-ismeret 
(2x)* 

61, 

62, 

63 

20 20 20 20 20 100 

 
  

6 ÉVFOLYAMOS TEHETSÉGGONDOZÓ OSZTÁLY 

A 6 évfolyamos képzés tagozatai 

- Emelt óraszámú matematika képzés – német haladó (kód: 61) 

emelt szintű matematika (heti 5 óra), magasabb óraszámú német nyelvoktatás  

- Emelt óraszámú matematika képzés - angol haladó (kód: 62) 

emelt szintű matematika (heti 5 óra), magasabb óraszámú angol nyelvoktatás  

- Emelt óraszámú angol tagozat (kód: 63) 

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 érett-

ségin választható tantárgyból.  

 
Felvételi eljárás menete 
A jelentkezéssel kapcsolatos információk megtalálhatók az www.oktatas.hu honlapon, a Köznevelés/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 2021. február 19-

ig kell megküldeni iskolánk címére: 7030 Paks, Dózsa György út 103. A tanulói adatlapot az Oktatási Hivatalba kell 

megküldeni, melyen a megjelölt tanulmányi területeket kell feltüntetni. 

 

Nyílt nap és tájékoztató 

2021. január 21. (csütörtök) 15.00 bemutató foglalkozások 

2021. január 21. (csütörtök) 17.00 tájékoztató előadás szülőknek 

 

A felvételi pontszámítás 

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 érdem-

jegyeinek kétszeresét vesszük, majd ezek összege adja a tanuló felvételi pontszámát. Az alábbi táblázat a hozott pon-

tokból a tantárgyanként maximálisan megszerezhető pontokat tartalmazza. 

*A tanuló által tanult természettudományos tantárgy: természetismeret. 

A jelentkezők írásban 2021. április 30-ig tájékoztatjuk a döntésről.  

További információk a www.vakbottyangimnázium.hu honlapon. 
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Azért választottam a gimnázium hatosztályos képzését, mert nem volt 

pontos elképzelésem a továbbtanulási irányomról. Tanulmányaim 

megkezdésekor emelt matematika tagozatra jelentkeztem, de a humán 

tantárgyak is érdekeltek, pl. a magyar és később a latin, amelyekből több 

versenyen is részt vettem. Tanáraim sokat segítettek a versenyekre való 

felkészülésben, és az iskola a középszintű, illetve az emelt szintű 

érettségikre való készülésre is jó lehetőségeket nyújt a különböző 

specializációkkal. Nagyon örülök, hogy ide jöttem, az oktatás magas szintű, 

az osztályközösség nagyon jó, és a tanárok is kedvesek. 

Hermán Flóra 11. h 

 

 

 

 

 

 

A gimnázium hatosztályos képzése mellett azért döntöttem, mert a 

nővérem pozitív tapasztalatainak hatására nem volt kérdés, hogy én is 

ugyanitt fogom folytatni a középiskolai tanulmányaimat. Már a hetedik 

osztály megkezdésekor hatalmas pozitív hatást gyakorolt rám az iskola, 

mivel az osztályközösség hamar összerázódott, osztályfőnökünk 

lelkesedése átragadt ránk. Az eddigi itt töltött 4 évem alatt a tanáraim 

segítettek abban, hogy milyen pályán folytassam majd az életem, és a 

magas szintű oktatással elmélyült tudást szereztem. 

Leber Liza 11. h 

  

Matematika tagozaton többlet óraszámú német csoport (kód: 61) 

A német nyelvet 7. osztálytól magasabb óraszámban kínáljuk azoknak, akik az általános iskolában német nemzetiségi 

ill. emelt óraszámú csoportokban kezdték meg nyelvtanulásukat. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy nyelvtudásukat a 

tanulók elmélyítsék, kommunikatív képességüket fejlesszék, és célirányosan készüljenek az érettségi (közép- és emelt-

szintű) vizsgára vagy a nyelvvizsgára. 

Matematika tagozaton többlet óraszámú angol csoport (kód: 62) 

Azoknak a diákoknak, akik az angol nyelvet kezdték el tanulni az általános iskolában, a 7. osztálytól magasabb óra-

számban kínáljuk ezt a nyelvet. Ebben a képzési formában reális esélyük van a diákoknak arra, hogy nyelvtudásukat a 

B2-es szintre (emelt szintű érettségi vagy középfokú nyelvvizsga) fejlesszék. 

Gimnáziumunk hatosztályos tanulóinak eredményei magukért beszélnek: diákjaink kiemelkedően teljesítenek a kom-

petenciaméréseken, a közép- és emelt szintű érettségin, magas arányban kerülnek be a felsőoktatásba. Kutatások bizo-

nyítják, de a mi tapasztalataink is azt mutatják, hogy a hatosztályos gimnáziumban a tanulók képességei gyorsabban 

fejlődnek. Minden kisdiák könnyen beilleszkedik az új osztályközösségbe, és jól érzi magát a „nagy gimnazisták” 

között is. 

Az osztály matematika emelt szintű csoportja magas óraszámban, kiscsoportos keretek között tanulja a matematikát. 

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 tudás-

szintjének 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. 

Emelt óraszámú MATEMATIKA tagozat (kód: 61 és 62) 

6 ÉVFOLYAMOS OSZTÁLY 

Mottó: a matematika lényegét a gondolatok adják  
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A hatosztályos képzés jó lehetőségnek bizonyult számomra hatodikos 

koromban, amikor még nem igazán tudtam, milyen irányban szeretnék 

továbbtanulni. Tanulmányaim megkezdésekor az emelt angolt 

választottam heti 5 órában, ahol kényelmes tempóban felkészítenek 

minket a középszintű érettségire. Emellett a többi tantárgynál is 

odafigyelnek a minőségi oktatásra, hogy könnyebben el tudják majd 

dönteni a diákok, merre, hogyan tovább. Az iskola hangulata 

barátságos, általában a tanulók jó viszonyt alakítanak ki a tanárokkal, 

ami nagyban megkönnyíti a mindennapi életet. 

Ohnmacht Vanda 11. h 

 

A hatosztályos képzés több előnnyel is járt számomra. Hatodikos 

koromban még nem tudtam, hogy milyen irányba szeretnék haladni, azt 

sem, hogy milyen tantárgy érdekel. A hozzám hasonló gyerekeknek 

szívesen ajánlom a gimit, hiszen itt minden tantárgyból magas 

színvonalú képzést kapunk. Korábbi tanulmányaimnak megfelelően 

emelt számú matematika mellett németet tanulok emelt szinten. 

Tizedik osztályban sikerült megtalálnom azt, ami igazán érdekel, így 

biológia, kémia és latin specializációkra jelentkeztem. Az iskolai légkör 

nagyon barátságos, és tanáraink rendkívül segítőkészek a választott célok 

teljesítésében.  

Horváth Nóra Eszter 11. h 

 

  

Sóstói kirándulás Kutatók napja 

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

Emelt óraszámú ANGOL tagozat (kód: 63) 

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

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

ban (heti 5 óra), 11-12. évfolyamon pedig specializáció keretében választhat magasabb óraszámú angolt. Ez a kiemelt 

óraszám lehetővé teszi, hogy versenyeken induljanak, országismeretet tanuljanak, idegen nyelvű könyveket olvassa-

nak, megismerjék az angol anyanyelvű országok kultúráját. Emellett kiváló lehetőség nyílik arra, hogy előrehozott 

középszintű vagy emelt szintű érettségi vizsgát és nyelvvizsgákat szerezzenek a gimnáziumi éveik alatt. Iskolánkban 

az évekig futó Erasmus+ diákcsereprogram keretében a tanulók más nemzetek diákjaival találkoztak és együtt dolgoz-

tak angolul az adott év projektfeladatán. 

Mottó: Simply the Best (Tina Turner) 

6 ÉVFOLYAMOS OSZTÁLY 
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IDEGEN NYELVEK AZ ISKOLÁNKBAN 

Mivel a felsőoktatás bejutás feltétele a középfokú (B2) nyelvvizsga, ezért nagy hangsúlyt fektetünk a nyelvoktatásra, ezt segítik elő külföldi diák-

csere programjaink. 

Angol nyelv:  

Az angol nyelv térnyerése folyamatos. A fiatalok életében szinte állandóan jelen van ez a nyelv, legyen szó zenéről, filmekről, bloggokról, közösségi 

oldalakról vagy számítógépes játékokról. A jövőbeli munkaerőpiacon mindenképpen szükség lesz a versenyképes nyelvtudásra. Az angol nyelv elsa-

játítására 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 szolgáltatások és a sport területén is. Emellett jó német nyelvtu-

dással 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 elkép-

zelések esetén; az ókori kultúrák iránt érdeklődők számára. Diákjaink kiemelkedő versenyeredményekkel 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 vendégesked-

hetnek, illetve orosz anyanyelvű diákokat fogadunk. 

Francia, spanyol nyelv: 

Diákjaink számára lehetőséget biztosítunk kiscsoportos, kedvezményes 

tanfolyamokon való részvételre.  
 

 

Dr. Csuta Tamás 
2000-ben érettségiztem C. Szabóné Kocsiczki Ilona humán osztályában. Remek, összetartó kö-

zösség volt a mi osztályunk, melyből nem csak én kerültem ki fogorvosként, sok kreatív, kitartó 

diák jellemezte. Hosszú és mély barátságok köttettek, melyeket igyekszünk azóta minden évben 

legalább egy találkozóval ápolni.  

Az érettségi után a Pécsi Orvostudományi Egyetem fogorvos szakára kerültem gyönyörű öt évre. 

A diploma megszerzése után a rezidensi rendszerben 2009-ben „Konzerváló fogászat és fogpót-

lástan” szakvizsgát, 2012-ben „Dentoalveolaris szájsebész” szakvizsgát szereztem. 

Ezután kerültem vissza Paksra, ahol azóta dolgozom és élek boldogan feleségemmel és neveljük 

kisfiunkat. 

Berta Alexandra 
2001 és 2007 között voltam tanulója a Vak Bottyán Gimnáziumnak, Dobó Éva tanárnő osztályá-

ban. Az érettségit követően Budapestre, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tan-

székére kerültem, és itt végeztem előadóművészként, népzenetanárként (népi pengetős és népi 

ének szakokon). Jelenleg a Népzene Tanszék óraadó tanára és a Hagyományok Háza népzenei 

szakelőadója vagyok, előadóművészként pedig a Pengetős Trió formációban tevékenykedem.  

Büszkeségeink 

Mottó: Több nyelv - szélesebb látókör 

A gimnáziumban nagy 

hangsúlyt fektetünk a 

diákéletre és a programokra, 

melyekkel szebbé tehetjük az 

itt eltöltött éveket! Legyen 

szó akár egy pár órás 

sütivásárról vagy egy 

sportnapról! Mindegyikhez 

elengedhetetlen a szervezés, 

amelyet a diákönkormányzat 

szorgos, barátságos, ötletes 

csapata végez el!  

Hanol Krisztina 12. b  

DÖK polgármester 

Az iskolai ünnepségek, programok és egyes 

városi rendezvények hangtechnikai 

biztosításában egy összeszokott csapat 

tagjaiként veszünk részt. Ha érdekel a 

stúdiózás, nálunk arra is megtalálod a 

lehetőséget. Az iskola ebben is támogatást 

nyújt nekünk. Jelenleg az iskolarádió 

hálózatának modernizálásán dolgozunk. Stúdiós 

csapatunk: Hora Dániel, Bíró Nimród, Sárosi 

Árpád, Körösztös Balázs és Karsai Alex Ticián. 
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Rólunk mondták 

Aminek nagyon örülök, hogy a bajnoki címet ünneplő csapatképünk külön helyet 

kapott az iskola folyosóján.(Antóni Csanád) 

Hálás vagyok a lehetőségért, hogy az iskola cserediákjaként eljuthattam Belgi-

umba, és az angol nyelv gyakorlásán kívül olyan élményeket szereztem, amelyeket 

talán már soha nem lesz lehetőségem megtapasztalni. (Bagócsi Anna) 

A 6 év alatt nagyon erős osztályközösségünk alakult ki, így végig egymást támo-

gatva vettük a különböző akadályokat. Ez a szoros kapcsolat a gimnáziumi évek 

múltán is megmaradt. (Hermann Péter)  

A legfontosabb, hogy minden tantárgyból átlagon felüli tudást szereztem, amire 

egyetemi tanulmányaim alatt könnyedén építeni tudtam. (Kovács Milán) 

Szeretett osztályfőnököm megtanított arra, hogyan kell talpraesettnek és magabiz-

tosnak lenni. (Takács Kata) 

E „megpróbáltatásoknak” köszönhetően az íráskészségem rengeteget fejlődött, s 

ennek már az egyetemen nagy hasznát vettem, illetve jelenlegi munkám során is 

profitálok belőle. (Varga Lívia) 

A gólyatábor, az első napok és az ismerkedés élményeitől kezdve a különböző izgal-

mas diáknapokon és az osztálykirándulásokon át a szalagavató, illetve a ballagás 

megható pillanatáig jó érzéssel gondolok vissza az itt eltöltött éveimre. (Vitéz Kata) 


