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RÓLUNK MONDTÁK 

„A legfontosabb, hogy minden tantárgyból átlagon 

felüli tudást szereztem, amire egyetemi tanulmányaim 

alatt könnyedén építeni tudtam.” 

Kovács Milán 
 

„Gyakran visszagondolok. A tanárokra, akiket 

megszerettem az évek során, és akik megszerettettek 

velem egy-egy tárgyat, akik belém ültettek egy-egy 

gondlatot, amit még mindig magammal hordozok.” 

Vidéki Márta 

 

„A gimnáziumban töltött évekre pozitívan emlékszem 

vissza, mivel az órák színvonalasak, a tanáraim pedig 

kedvesek és segítőkészek voltak - nemcsak az ott 

töltött 4 év során, hanem utána is, a mai napig!” 

Damjanovits Eszter 

 

„Az iskola különféle szakköröket biztosít, így 

ismerkedtem meg informatika szakkörön a 

programozással. Minden évben aktívan részt vettem az 

iskola által megrendezett Kutatók Éjszakája 

programon, ahol egy-egy általam épített és 

programozott robotot mutattam be az érdeklődőknek. 

Alkotásaimat nagy örömömre mindig pozitív 

visszajelzésekkel illették. Ezek után már nem sok 

választott el attól, hogy eldöntsem: informatikus 

szeretnék lenni.” 

Szőke Bence 

Kedves Leendő Tanulónk! 

Köszönjük, hogy tájékozódás céljával 

fellapozod 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 

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, amelyet azután diákcsere 

programjainkon is hasznosíthatsz. 

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: 

Rompf Gabriella 

intézményvezető 
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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 2021. december 3-ig lehet jelentkezni.  

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

elküldeni iskolánkba. 

Írásbeli vizsga időpontja:  2022. január 22. (szombat) 10.00. magyar nyelvből és matematikából 

Pótló írásbeli vizsga:   2022. január 27. (csütörtök) 14.00  

A négy évfolyamos gimnáziumi osztályokba jelentkezők jelentkezési lapjait 2022. február 18-ig küldik 

meg az általános iskolák a gimnázium címére.  

 NÉGY ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI TAGOZATOK 

TAGOZATOK TANULMÁNYI TERÜLETEINEK 

kódja neve főbb jellemzői 

41 matematika magasabb óraszámú matematika és idegen nyelv tantárgyak 

42 informatika magasabb óraszámú informatika és idegen nyelv tantárgyak 

43 humán 
magasabb óraszámú irodalom, magyar nyelv, idegen nyelv és 

történelem tantárgyak 

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

 

A FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA (4 évfolyamos tagozatokon) 

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. 

Tanulmányi 

terület 

kód 

Hozott pontok 
Írásbeli felvételi 

eredménye 

ÖSSZ 

PONT-

SZÁM 

magyar 

nyelv 

és 

irodalom 

átlaga (2x) 

matematika 

(2x) 

idegen 

nyelv 

(2x) 

történelem 
természettudományos 

tantárgy 1* 

természettudományos 

tantárgy 2* 

természettudományos 

tantárgy 3* 

magyar 

nyelv 
matematika 

41 

42 

43 

44 

20 20 20 10 10 10 10 50 50 200 
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Sok diákban, általános iskolai tanulmányai vége felé érve, 

megfogalmazódik egy fontos kérdés, a továbbtanulás. Ez 

számomra is nehéz volt, de úgy érzem: jól döntöttem. Már 

1 éve a Paksi Vak Bottyán Gimnázium 10. osztályos tanulója 

vagyok, matek-fizika szakon. Azért választottam a 

gimnáziumot, mert a későbbiekben szeretnék a 

felsőoktatásban továbbtanulni, ezt itt nagyon jól meg 

tudom alapozni. A matek az egyik kedvenc tantárgyam, és 

ezen a szakon van lehetőségem ezt emelt óraszámban tanulni. Szaktanáraink sokféle 

versenyre beneveznek és felkészítenek bennünket; részt is veszünk, persze jutalom 

ellenében ;) A kutatók napi programokon matematikából is bemutathatjuk társainknak és 

a vendégeknek a legérdekesebb feladványokat, kísérleteket. Számomra előnyös még, 

hogy iskola mellett ugyanúgy tudok versenyszerűen sportolni, mint korábban. 

Szivós Tamás 10.a 

 

   

MATEMATIKA tagozat (kód: 41) 

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 közgazdasági 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 

szakmát tanuljanak meg. 

 

 

Mottó: „A természet nagy könyve a matematika nyelvén íródott.” Galileo Galilei 

4 ÉVFOLYAMOS OSZTÁLY 
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Amikor a gimnáziumba jelentkeztünk, akkor még csak sejtettük, most már tudjuk is, 

hogy nagyon jó döntést hoztunk. Az itt eltöltött évek alatt közvetlen kapcsolatot 

tudtunk kialakítani a tanárokkal, ami nagyban megkönnyítette a tanulásunkat. Mindig 

bátran kérdezhetünk, hiszen a tanárainknak nagyon fontos, hogy ne csak leadják, hanem 

meg is értsük a tananyagot. 

Amikor tizenegyedik osztályban a 

specializációról kellett döntenünk, 

mindketten az informatikát választottuk. Az 

órákon sok gyakorlati tudást szereztünk - 

amit más órákon és az élet egyéb területein 

is fel tudunk használni. Most emelt szintű 

érettségire készülünk infóból, hiszen ilyen 

irányba szeretnénk továbbtanulni. Sok időt 

töltünk emelt szintű feladatok megoldásával 

és teljes gőzzel programozunk, hogy minél 

jobb eredménnyel zárjuk gimis 

tanulmányainkat. 

Turánszki Natália és Sárosi Árpád 12.h 

  

 

4 ÉVFOLYAMOS OSZTÁLY 

Mottó: A jövőt már te programozod! 

 

INFORMATIKA tagozat (kód: 42) 

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 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, 

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

robot, LabView) versenyekre készülhetsz. 
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Őszinte leszek. Először csak a menza miatt jelentkeztem, 

mert nagyon jókat hallottam róla. Aztán kiderült, hogy a 

büfé is isteni finom. Majd az, hogy idejöttem, szerintem 

életem egyik legjobb döntése volt.  Először féltem 

mindentől. Az új osztálytól, a tanároktól, hogy nehezek 

lesznek az órák… Szóval mindentől, amitől általában a 

legtöbb kilencedikes/hetedikes. Aztán beültem egy próba 

órára. Már nem tudom, hogy mi volt az, csak annyi maradt 

meg, hogy az egyik diák elrontott valamit. A tanárnő nem 

kiabált, hanem rendes emberként bánt vele, és mindent 

szépen, türelmesen elmagyarázott neki. Most el kellene 

mesélnem, hogy mennyire megszerettem itt a történelmet, hogy a tanárok mennyire 

megértőek, mennyivel felszabadultabbnak érzem magam, mint általánosban. Itt 

megtaláltam önmagam. Azt tanulom, ami a legjobban érdekel, és ezeket a lehető legjobban 

tanítják. Ráadásul rájöttem, hogy mennyire szeretek írni, mert volt lehetőségem 

csatlakozni a Kreatív írókhoz. Emellett rengeteg időm van fotózni és táncolni is. Egy egész 

világ tárult ki előttem a művészetekben. Volt lehetőségünk kimenni Krakkóba is, három 

csodálatos napra. Szóval, ha meg akarod ismerni önmagad, és meghozni életed egyik 

legjobb döntését, utazni akarsz, szeretnél egy jó osztályközösséget, jó tanárokat, vagy 

csak szereted a hasad, akkor én azt mondom, hogy itt a helyed! 

Nagy Vivien 11.b 

  

 

4 ÉVFOLYAMOS OSZTÁLY 

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

 HUMÁN tagozat (kód: 43)  

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 támogatják. 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 kórus 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 történő 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, 

pszichológia, bölcsészettudomány, idegenforgalom, vendéglátás, művészeti és pedagógusképzés, kommunikáció 

és média). 
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Angoltanulás szempontjából is az egyik legjobb döntésem volt, 

hogy ebbe a gimibe jöttem. A VBG több csoportot is kínál 

nyelvtanulás terén, amik különböző sebességgel haladnak attól 

függően, hogy a diákok milyen szinten tudnak (és/vagy képesek 

tanulni) angolul. A haladó csoportok részletesebben veszik a 

tananyagot, ezáltal még a legszorgalmasabb és legjobb 

nyelvérzékkel rendelkező tanulók is szert tehetnek új, magas 

szintű tudásra. Mindeközben a kezdő csoportok lassabban, az 

alapokra fókuszálva veszik az anyagot, így aki belelendül, már 

tud mire építeni. A diákoknak lehetőségük van csoportváltásra 

is, hogy mindenki a neki megfelelő tempóban tanulhasson 

angolul, hasonló tudású társaival; így biztosítva az optimális 

környezetet a nyelvtanuláshoz. 

A nyelvvizsgára való felkészülésre nem csak specen, hanem a haladó csoportokban is lehetőség 

van. Az ide tartozó tanulók már többnyire a 11. tanév végén le tudják tenni a középszintű angol 

érettségit; 12.-ben pedig készülhetnek az emelt szintű érettségire.  

Heilig Dóra 11.b 

  

Mottó: „A nyelvtan - rend. Aki valamely - bármely - nyelv nyelvtanát egyszer agyába és szívébe 

zárta, aki egyszer kijárta a szellemnek ezt az iskoláját, az megtanult rendet teremteni a rendszerezhető 

ismeretek birodalmában.” Lomb Kató 

 ANGOL NYELV tagozat (kód: 44) 

Angol nyelvi tagozatunkat elsőként a 2022-2023-as tanévben hirdetjük meg a négy évfolyamos képzés keretein 

belül. Tekintettel 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 szeretnének 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.  

 

4 ÉVFOLYAMOS OSZTÁLY 
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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 szintű matematikaképzés – német haladó (kód: 61) 

emelt szintű matematikaoktatás (heti 5 óra) 

- Emelt szintű matematikaképzés - angol haladó (kód: 62) 

emelt szintű matematikaoktatás (heti 5 óra) 

- Emelt szintű angol nyelvi képzés (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 

érettségin 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 2022. 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 

2022. január 27. (csütörtök) 15.00 bemutató foglalkozások 

2022. január 27. (csütörtök) 17.00 tájékoztató előadás szülőknek 

 

A felvételi pontszámítás 

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 vesszük figyelembe. A tantárgyak 

érdemjegyeinek kétszeresét vesszük, majd ezek összege adja a tanuló felvételi pontszámát. Az alábbi táblázat 

tantárgyanként a maximálisan megszerezhető hozott pontokat tartalmazza. 

*A tanuló által tanult természettudományos tantárgy: természetismeret. 

A jelentkezők írásban 2022. április 29-ig tájékoztatjuk a döntésről.  

További információk a www.vakbottyangimnázium.hu honlapon. 
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A gimnázium hatosztályos képzésének emelt 

matematika tagozata remek lehetőséget biztosít azok 

számára, akik már hatodikos korukban sejtik, hogy a 

továbbtanulásukban szükségük lesz a matekra. Az ide 

jelentkezők kis csoportban, heti 5 órában tanulják a 

matematikát, ami nagyon jó felkészülést jelent az 

érettségire. Közben számos versenyen is részt 

vehetnek, amikért bizonyos helyezések elérése esetén 

felvételi többletpontok is járnak. Tizenegyedikes korukban újra mérlegelhetik a céljaikat a 

matematikával, és amennyiben úgy döntenek, heti 6 órában tanulhatják tovább a tantárgyat, 

célzottan az emelt szintű érettségire készülve. Ez egy nagyon jó lehetőség, mert az érettségin 

kívül az egyetemi matekot is megalapozza, és a segítségével mély, átfogó ismereteket kaphatnak 

a diákok. Most már konkrét továbbtanulási célok birtokában is nagyon örülünk, hogy ezt a 

tagozatot választottuk annak idején.  

Hermán Flóra és Flaisz Fanni 12. h  

Gimnáziumunk hatosztályos tanulóinak eredményei magukért beszélnek: diákjaink kiemelkedően teljesítenek a 

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

bizonyítják, 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. 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 megismerkedhetnek az adott 

tudományterületek érdekességeivel.  

 

Emelt óraszámú MATEMATIKA tagozat (kód: 61 és 62) 

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 

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 61-es kódra jelentkező diákjaink 1. idegen nyelve a német, míg a 62-es kódot választóké az angol nyelv. 

6 ÉVFOLYAMOS OSZTÁLY 

Mottó: A matematika lényegét a gondolatok adják. 
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Mikor először jöttem az iskolába, nagyon szokatlan volt a heti 5 

angolóra, de gyorsan hozzászoktam és megszerettem az órákat a 

tanárnő által. Nagyon hatékonyan és gyorsan fel tudtam készülni az 

érettségire kevés idő alatt. Szerintem ez egy remek lehetőség, 

mindenképp megéri ezt a tagozatot választani. Tetszik még, hogy 

nagyon pörgősek a napok, gyorsan eltelik a délelőtt. Otthonos a 

környezet is, kényelmes kanapék vannak és rend. Az összes terem 

rendben van, kísérletezésre is alkalmasak, az ének-és rajzórák 

lebonyolítására is jó lehetőség van. A tanárok barátságosak, ha 

bármi problémám adódik, azonnal segítenek. 

Sánta István 11.h 

  

Gólyatábor 

Gimi Mikulás 

Emelt szintű ANGOL tagozat (kód: 63) 

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 választhat magasabb óraszámú 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 szerezzenek a gimnáziumi éveik alatt. 

Iskolánkban az évekig futó Erasmus+ diákcsereprogram keretében a tanulók más nemzetek diákjaival találkoztak és 

együtt dolgoztak angolul az adott év projektfeladatán. 

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

Mottó: Simply the Best (Tina Turner) 
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IDEGEN NYELVEK AZ ISKOLÁNKBAN 

Angol nyelv:  
Az angol nyelv térnyerése folyamatos. A fiatalok életében szinte állandóan jelen van ez a nyelv, legyen szó zenéről, filmekről, 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 szolgáltatások 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 versenyeredményekkel büszkélkedhetnek. 

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

Francia, spanyol nyelv: 
Diákjaink számára lehetőséget biztosítunk kiscsoportos, kedvezményes tanfolyamokon való részvételre. 

Felföldi Ferenc 
 

 

 

 

 

Másrészt Paks már akkoriban is egy dinamikusan 

fejlődő város volt, ahol „jó volt élni…” A jó választás 

következményeként kiemelkedően diákcentrikus, 

családias környezetben egy összetartó közösség tagja 

lehettem, ahol mindenkit az érdeklődésének megfelelő 

szakterületen képeztek tovább. 

A tanáraim a pályaválasztásban hathatós segítséget 

nyújtottak, majd a felvételi vizsgára való 

felkészülésben is messzemenően, személyre 

szabottan támogattak. Ezért választottam akkoriban 

és most is ezt tenném … Ezt igazolja az a tény is, hogy 

három lányom már egy éve ennek az intézménynek a 

tanulói. 

Büszkeségeink 

Mottó: Több nyelv - szélesebb látókör 

Az iskolai ünnepségek, programok és rendezvények hangosításával, hangtechnikai biztosításával foglalkozunk egy összeszokott 

csapat tagjaiként. Részt veszünk a fotó-videó dokumentálásban is. Ha érdekel a stúdiózás, nálunk arra is megtalálod a lehetőséget. 

Az iskola ebben is támogatást nyújt nekünk. Tavaly az iskolarádió hálózatának modernizálásán dolgoztunk. Idén már riportokat is 

készítünk és a szünetben zenét szolgáltatunk. Stúdiós csapatunk kibővült, mind a 6 évfolyamról vannak tagjaink: Hora Dániel, Bíró 

Nimród, Sárosi Árpád, Körösztös Balázs, Karsai Alex Ticián, Balogh Emőke, Jantner Enikő, Otterbein Petra, Pinczés Anna, Csika i 

Luca, Kelemen István, Bardon Gerda, BognárNóra, Kónya Zalán, Mihálovics Kristóf, Peti Zsombor, Kern Erik és Horváth Csaba. 

biológusként, majd 2009-ben doktori fokozatot 

szereztem. Közel 7 külföldön eltöltött év után 

visszatértem Paksra, jelenleg a gyógyszerkutatás és -

fejlesztés területén dolgozom egy nemzetközi cégnél. 

Mindig megdobban a szívem, amikor elmegyek a gimnázium 

épülete előtt. Mai napig azt gondolom a gimnáziumról, hogy 

legtöbb pedagógusa a szabad gondolkodás és a tudás iránti 

vágyat ültette és ülteti el a mai napig is diákjaiban. A 

gimnázium kiváló választás mind a 

természettudományokhoz, mind a 

társadalomtudományokhoz vonzódó fiatalok számára, 

ahonnan kiindulva legmerészebb álmaikat is valóra 

válthatják. 

Azért választottam a Vak 

Bottyán Gimnáziumot, mert 14 

éves koromban fontos volt  

számomra, hogy lakhelyemhez 

közel végezhessem a 

középiskolai tanulmányaimat, 

ne kelljen a családi háztól 

elszakadnom. 

1994-ben érettségiztem a Paksi Vak 

Bottyán Gimnáziumban, ahol Hosszú 

Istvánné tanárnő ültette el bennem a 

biológia iránti elkötelezettségemet. 

Biológia szakos diplomám megszerzését 

követőn Svájcban és az Amerikai 

Egyesült Államokban kutattam 

molekuláris  

Kiss Péter 
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Diákélet 

Minden alkalommal, amikor megkérdezték tőlem, miért szeretek itt tanulni, mindig az jutott először 

eszembe, hogy olyan családias a légkör. Szeretem, hogy ismerek minden pedagógust, ha végigmegyek a 

folyosón csupa ismerőssel, baráttal találkozom, és szeretem, hogy mindenki olyan közvetlen. Tanárainkkal 

mindig jó kapcsolatot ápoltunk, mindent meg lehet velük beszélni.  

Rengeteg közösségi programon lehet részt venni, minden segítséget megkapunk. 9.-esként nagy 

izgalommal vártuk a gólyatábort, a gólyaavatót, melynek emlékeit azóta se feledjük (minden „szivatás” 

ellenére). Minden évben a legjobban a szalagtűzőt és az azt követő hatalmas bulit vártuk. Borzasztó nagy 

közösségépítő ereje van.  

Az elmúlt években a közösségi terek is felújításra kerültek, 

melyek remek lehetőséget nyújtanak az ismerkedésre. A 

gimnázium falai között rengeteg életre szóló barátság, szerelem 

szövődött, talán ez is megmutatja közösségi erejét.  

Ha egy kicsit magamról kellene mesélnem, imádom az 

osztályomat, az osztályfőnökünket és a tanáraimat. Életem 

egyik legjobb döntése volt, hogy itt folytattam tovább a 

tanulmányaimat. Legyen szó versenyekről, tanulásról, 

érettségiről, a maximális felkészítést a jól felkészült, rengeteg 

tapasztalattal rendelkező pedagógusoktól mindig megkaptuk. 

Rugalmas hozzáállásukkal mindig a mi érdekeinket tartják szem 

előtt.  

Kívánom, hogy nektek is ilyen csodálatos és felejthetetlen 4/6 

évben legyen részetek. A legjobb helyen vagytok! Bognár Blanka 12.a 
DÖK elnök 


