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Paksi Vak Bottyán Gimnázium 

 

A Paksi Vak Bottyán Gimnázium 

2018/2019. tanévi beiskolázásáról 

 

Miért érdemes hozzánk jelentkezni? 

 

 Mert a széles körű általános műveltség mellett színes, élvezetes diákélet lehetőségét 

kínáljuk. 

 Mert középiskolás éveid alatt akár két nyelvvizsgára is felkészülhetsz. 

 Mert négy idegen nyelv közül választhatsz. 

 Mert a kötelező érettségi vizsgatárgyakon túl bármely nálunk oktatott tantárgyból 

vállalni tudjuk az emelt szintű érettségire történő felkészítést. 

 Mert segítünk a továbbtanulási irány kiválasztásában. 

 Mert bármely tárgyból egyéni vagy kiscsoportos tehetséggondozó (szükség szerint 

felzárkóztató) foglalkozásokon vehetsz részt. 

 Mert megszerezheted az ECDL vizsgát. 

 Mert az élsportolók tanulmányait egyénileg, elfoglaltságukhoz igazodva rugalmasan 

segítjük. 

 Jól működő tehetséggondozó programban és nemzetközi projektekben vehetsz részt. 

 

A Paksi Vak Bottyán Gimnázium 

 változatos kínálattal 

hirdet felvételt a hetedik és a kilencedik évfolyamára!  
 

 

„Minden ember természete, hogy törekszik a tudásra.” 
/Arisztotelész/ 

 

Az iskola OM azonosító kódja: 036 391 

 

7030 Paks, Dózsa György út 103. 

Tel.: 75-200-424 

http://www.vakbottyangimnazium.hu 
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 hetedik évfolyam  hat évfolyamos gimnázium 
 

  61 matematika emelt szintű oktatás 

 

     vagy 

 

  62 angol nyelv emelt szintű oktatás 

 

Az emelt szintű oktatás matematikából, illetve angol nyelvből az alap óraszámhoz képest heti 

2 többletóra választását is jelenti. A hat évfolyamos gimnáziumi osztályok tehetséggondozó 

céllal működnek, ezért ebben a képzési típusban további heti 2 többletóra áll rendelkezésre. 

Ezt iskolánkban a 7. évfolyamon az idegennyelv-tanulás megalapozásához magyar nyelvi 

órákra, ill. a matematika csoportban idegen nyelvre, az angol csoportban pedig matematikára 

fordítjuk. A hat évfolyamos osztályainkba járóknak a későbbi években magyar irodalomból, 

történelemből, informatikából, fizikából, kémiából, biológiából biztosítunk többletórákat, ill. 

módjuk lesz további specialitások választására leendő továbbtanulási szándékuknak 

megfelelően, kiscsoportos képzési formában. Számukra olyan délutáni foglalkozásokat is 

szervezünk, melyek elősegítik az egyéni képességek fejlesztését, a humán és a reál érdeklődés 

erősödését, a továbbtanulási irány kiválasztását.  

A hatéves képzési idő jó lehetőséget nyújt arra, hogy diákjaink mindkét tanult idegen 

nyelvből felkészüljenek az emelt szintű érettségi vizsgára. Ez a képzési forma valamennyi 

tantárgyból kedvezőbb tanagyag elrendezést tesz lehetővé, mely előnyösen befolyásolja az 

érettségire való felkészülést és továbbtanulási esélyeket. 

 

kilencedik évfolyam  négy évfolyamos gimnázium 
 

41    matematika-fizika tantárgycsoportos emelt szintű oktatás  

   

     vagy 

 

42      komplex természettudományos tantárgycsoportos emelt  

óraszámú oktatás  

              

Az emelt szintű oktatás matematikából heti 5 óra választását jelenti a 41-es csoportban, és 

többletórákat kapnak a kötelező érettségi tárgyakból, valamint informatikából és fizikából. 

A komplex természettudományos csoportban csoportbontás és többletóra van kémiából, 

biológiából, informatikából és többletóra a kötelező érettségi tárgyakból, továbbá fizikából. 

Az emelt szintű oktatás matematikából kiscsoportos oktatási formával párosul. 

 

kilencedik évfolyam négy évfolyamos nyelvi osztály humán vagy 

informatika irányultsággal  
 

43       emelt óraszámú nyelvi  képzés 

többletórák magyarból, történelemből  

 

vagy 

 

44  emelt óraszámú nyelvi  képzés 

emelt szintű oktatás informatikából 
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A nyelvi osztályba járók heti 4, ill. 5 órában tanulhatják a választott idegen nyelvet, heti 3 

órában pedig a második idegen nyelvet. Az intenzív nyelvtanulással egy időben emelt 

óraszámban humán vagy informatika irányultságú képzést is kapnak a tanulók. Ez 

összességében heti négy többletóra választását jelenti. 

Tanulmányaik befejezéséig biztosítjuk számukra az emelt óraszámú nyelvtanulást, 

informatikából a csoportbontást. Az első két tanévben a matematikát is csoportbontásban 

tanulhatják. 

Diákjaink előrehozott érettségi vizsgát tehetnek a tanult idegen nyelvekből és 

informatikából, ill. felkészülhetnek az ECDL vizsgamodulokra, és elsajátítják a 

programozás alapjait is. Az emelt óraszámban tanult tárgyakból hatékonyan tudnak készülni 

az emelt szintű érettségi vizsgára. 

 

Az idegen nyelvek tanulása 

  

 Hat évfolyamos gimnázium 

 

hetedik évfolyam: egy idegen nyelv választása kötelező 

 - angol emelt szinten, illetve 

- angol vagy német heti 3,5 órában 

- szakköri szinten elkezdhető a 2. idegen nyelv tanulása 

 

kilencedik évfolyamtól két idegen nyelv tanulása kötelező 

- az első idegen nyelv: angol vagy német 

  / az angol emelt szintű képzés folytatódik/ 

- második idegen nyelvként választható: angol, német, orosz, latin  

 

Idegennyelv-tanulás szempontjából különösen előnyös ez a képzési forma. A hat 

gimnáziumi évben intenzívebben tanulható az első és második idegen nyelv, 

diákjainknak módjuk van mindkét tanult nyelvből az emelt szintű érettségi vizsgára 

felkészülni, nyelvvizsgát szerezni. A későbbiekben pedig harmadik nyelv tanulására is 

van lehetőség. 

 

 Négy évfolyamos gimnázium 

 

 két idegen nyelv tanulása kötelező 

 az első idegen nyelvet minden tanulónk legalább heti 4 órában a második idegen 

nyelvet heti 3 órában tanulja  

 választható nyelvek: angol, latin, német, orosz 

 a nyelvi csoportokat a tanulók tudásszintjének megfelelően alakítjuk ki 

 a humán programhoz a latin nyelv is választható 

 nyelvtanításunkat a vizsgaképes tudás megszerzése érdekében intenzív 

nyelvtanfolyamokkal egészítjük ki 

 megfelelő szorgalmú tanulóinkat felkészítjük az előrehozott, majd a szintemelő 

érettségi vizsgára 

 

Iskolánk széles körű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Rendszeresen részt veszünk 

európai uniós pályázatokon, a nemzetközi projektek tanítványaink intenzív 

nyelvgyakorlását, csereutazásokban való részvételét teszik lehetővé.  
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2016-tól az Erasmus+ pályázatunk keretében 3 éves programot valósítunk meg. 

Partnereink: Anglia, Spanyolország, Olaszország, Törökország, Franciaország, Hollandia, 

Lengyelország. 

 

 

Választható foglalkozások 

 

A választható foglalkozásokat bármely tagozatra járó diákjaink igénybe vehetik. 

 

 Speciális tárgyként választható a 11-12. évfolyamon heti 2, ill. 3 órában: 

- magyar nyelv és irodalom -   biológia 

- történelem -   földrajz 

- matematika -   rajz- vizuális kultúra 

- fizika -   informatika 

- kémia -   idegen nyelvek 

- mozgóképkultúra és médiaismeret -   testnevelés 

  

 Tanfolyami formában: 

- idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése angol, német és orosz nyelvből 

- további idegen nyelvekkel való ismerkedés: latin, ógörög 

 

 Művészeti csoportjaink, szakkörök: 

- énekkar     színjátszó kör 

- képzőművészeti kör   programozó szakkör 

- tudományos diákkör   iskolarádió 

- kreatív írás szakkör   tánc és ugrókötél csoport 

 

 Szabadidős sportolási lehetőségek: 

- házibajnokságok, természetjárás, kirándulások, táborozás  

 

Művészeti csoportok, szakkörök Sportolási lehetőségek

Egyéb lehetőségek
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Jól működő tehetséggondozó programmal rendelkezünk, saját versenyeink és belső vizsgák 

segítik az érettségi vizsgára való minél színvonalasabb felkészülést. Tanítványainkat arra 

inspiráljuk, hogy éljenek az iskola által kínált lehetőségekkel, vegyenek részt pályázatokon, 

versenyeken, mélyedjenek el egy-egy témakörben, készítsenek projekteket, írjanak 

tudományos dolgozatokat. Fontosnak tartjuk 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. 

 

 

Nyílt napok 

 

Részletesebb információt szerezhetnek az érdeklődők induló osztályainkról, az iskolában 

folyó nevelő-oktatómunkánkról, a Paksi Vak Bottyán Gimnázium működéséről és belső 

életéről, ha meglátogatják intézményünket, részt vesznek nyílt napjainkon és 

programjainkon. 

 

 

 Szervezett programokkal várjuk iskolánkba az érdeklődőket 

 

- Intenzív felvételi előkészítő magyarból és matematikából: 

 2017. szeptember 22-től 2018. január 12-ig hetente pénteken 1445-től. 

 

- Kutatók napja és nyílt nap: 

  2017. október 26. /csütörtök/ 13-1630-ig tudományos kísérletek, interaktív 

programok 

 

 Nyílt nap a nyolcadikosok számára: 

 

- 2017. november 13. /hétfő/ 17 órától tájékoztató előadás a beiskolázásról 

szülőknek 

 

 a négy évfolyamos humán vagy informatika irányultságú nyelvi képzés 

programjáról,  

 a reál programról, 

 a teljes felvételi eljárásról, 

 az iskolai diákéletről, tanórán kívüli tevékenységekről. 

 

- 2017. november 21-22. / kedd-szerda/ 815-től 1320-ig  

 az érdeklődő diákok tanórákon megismerkedhetnek az iskolában folyó 

képzések sajátosságaival. 

 

 Hat évfolyamos gimnázium nyílt napja: 

 

- 2018. január 12. /péntek/ 15 órától a gimnáziumban 
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 Az érdeklődő diákok és szülők bemutató foglalkozásokon 

ismerkedhetnek meg a jelenlegi osztályokban folyó munkával. 

 16 órától tájékoztató előadás hangzik el a hat évfolyamos gimnáziumi képzés 

szerkezetéről, sajátosságairól, a jelentkezés feltételeiről, módjáról és 

időpontjáról.  

A helyszínen jelentkezési lap is átvehető. 

 

A paksi és a Paks környéki általános iskolákban a pályaválasztási szülői értekezleteken és a 

pályaválasztást segítő programokon tájékoztatjuk az érdeklődőket a gimnáziumi képzés 

szerkezetéről, sajátosságairól. 

 

A 2018/2019. tanévi beiskolázási tájékoztatókat és a diákoknak szóló rövid kiadványt 

minden érintett intézménybe eljuttatjuk. A tájékoztató anyagok a gimnázium titkárságán is 

beszerezhetők.  

 

Telefonos bejelentkezéssel bármikor fogadunk érdeklődő általános iskolai pedagógusokat, 

diákokat, diákcsoportokat vagy egyénileg érdeklődő szülőket. 

 

 

 Felnőttoktatás 

 

 Esti tagozat:  

 

hetenként 18 tanóra hétfő, kedd, csütörtök 14 15 – legkésőbb 19 30 –ig. 

 

Kötelező a részvétel: a három évközi beszámolón és az év végi vizsgán. 

 

 
Iskolánkról széleskörűen tájékozódhatnak honlapunkon: 

 

http://www.vakbottyangimnazium.hu 
 

 

E-mail:  vbgimi@vbgpaks.sulinet.hu 

 

 

 

 

mailto:vbgimi@vbgpaks.sulinet.hu
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Általános tudnivalók a jelentkezésről 
(a hat évfolyamos és a négy évfolyamos képzés iránt érdeklődők számára) 

 

A Paksi Vak Bottyán Gimnáziumba 

az általános felvételi eljárás 
keretében lehet jelentkezni 

 

 A jelentkezési lapra írják rá, hogy „négy évfolyamos” gimnázium vagy „hat évfolyamos” 

gimnázium, illetve a választott tagozat megnevezését és kódját. 

 

 A hat évfolyamos gimnáziumi osztályba jelentkezők egyénileg, a gimnáziumba juttassák 

el a kitöltött jelentkezési lapjukat 2018. február 19-ig. 

Az egyéni jelentkezés módjára vonatkozó információkat az Oktatási Hivatal honlapján, 

a www.oktatas.hu oldalon várhatóan 2018. január első felében hozzák nyilvánosságra. 

 

 A négy évfolyamos gimnáziumi osztályokba felvételüket kérők jelentkezésüket az 

általános iskolájukon keresztül bonyolíthatják le a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően. A felvételi lapok kitöltését az általános iskola szervezi meg. A jelentkezési 

laphoz csatolni kell a központi írásbeli vizsga eredményét tartalmazó értékelő lap 

másolatát. 

 

 A kitöltött jelentkezési lapokat bármely tagozatra jelentkezőknek 2018. február 19-ig 

kell megküldeni a Paksi Vak Bottyán Gimnázium címére: 

        7030 Paks, Dózsa György út 103. 
 

 A jelentkezési lapon kérjük feltüntetni az előző tanév végi és a jelen tanév félévi 

érdemjegyeit. 

(az általános iskolai bizonyítvány, illetve a tanuló ellenőrző könyve alapján) 

 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 4.§ és 51. §-ában leírtak 

szerint a gimnázium biztosítja a hozzánk jelentkező SNI, ill. a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézségekkel küzdő tanulóknak a szakértői véleményben foglalt 

kedvezményeket. A központi 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 kérelmet 

az igazgató bírálja el, határozatát a központi írásbeli vizsga előtt eljuttatja a tanulóhoz és 

a szülőhöz. 

 

Figyelem! 

 

A nyolcadikos korosztálynak a felvételi eljárást megelőző egységes írásbelit kell megírnia, 

melyre – az általános iskola segítségével – külön e célra készült jelentkezési lap 

benyújtásával kell jelentkezni: 

2017. december 08-ig! 

http://www.oktatas.hu/
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A felvétel rendje 
 

Hat évfolyamos gimnázium 
 

 Felvételi vizsga nincs, az elérhető 100 pontból 50-50 pontot (10 tantárgy 

/tantárgyanként 5 pont) az ötödikes év végi és a hatodikos félévi osztályzataira kaphat a 

jelentkező. Az eredményeket igazoló dokumentumok fénymásolatát a jelentkezési 

laphoz mellékeljék. 

 

 A jelentkezők írásbeli tájékoztatása a döntésről:  2018. április 27-ig.  

 

 

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 vizsga időpontja: 

      2018. január 20.  /szombat/ 10 óra. 
 Pótló felvételi vizsga időpontja: 

     2018. január 25.  /csütörtök/ 14 óra. 

 

Megjegyzés: 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 

hivatalos igazolása szükséges). Vizsgaismétlésre nincs mód. 

 

A vizsgák helyszíne:   Paksi Vak Bottyán Gimnázium 

      Paks, Dózsa György út 103. 

érkezés fél órával a vizsga kezdete előtt. 
 

 Az írásbeli dolgozatok megtekintése: 

2018. január 30. /kedd/ 8-16 óráig. 

 

A felvételről szóló döntést a hozott tanulmányi eredmények (tíz tantárgyból számítva: 

magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, két a tanuló számára 

legkedvezőbb természettudományos és három választott tantárgy eredménye alapján max. 

100 pont) 

és az írásbeli teljesítmények (magyar nyelv max. 50 pont, matematika max. 50 pont) 

figyelembevételével hozzuk meg. Így összesen 200 pontot kaphatnak a felvételizők. 

 

Az iskolánkba jelentkező azonos teljesítményt elérő tanulók közül a felvételi rangsor 

összeállításánál előnyt élvez a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló elsősorban, majd az a 

diák, akinek a lakóhelye Pakson van, ill. a városi egyesületek élsportolója, vagy akinek 

különleges helyzete ezt indokolja (pl. testvére is iskolánkba jár). 

 

A felvételizőket írásban tájékoztatjuk a döntésről:   

2018. április 27-ig. 
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Beiratkozás 

a 2018/2019. tanévre 

  

 Időpontja: 2018. június 22. 

   

 

 Helyszíne: Paksi Vak Bottyán Gimnázium 

  Paks, Dózsa György út 103. 

 

 Beiratkozni az általános iskolai bizonyítvány leadásával kell. 

 

 Hagyományos gólyatáboraink szervezése is ekkor történik, illetve ekkor tájékoztatjuk 

leendő diákjainkat a tankönyvvásárlás módjáról és időpontjáról, a tanévkezdésről. 

 

 

 

Felhívás 
középiskolai tanulmányokra felkészítő szakkörön való részvételre 

 

 

A Paksi Vak Bottyán Gimnázium felvételi felkészítő programot indít a nyolcadik osztályos 

tanulók számára  

- magyarból és matematikából: 

 2017. szeptember 22-től, péntekenként 1445-től a részvétel ingyenes. 

 

A felvételi tréningben való aktív részvételt és eredményes felkészülést kívánunk minden 

érdeklődő diáknak! 

 

Az előző tanév előzetes írásbeli (központi) felvételi feladatlapjai és megoldásai a 

www.oktatas.hu honlapon /köznevelés/ középfokú felvételi eljárás/ megtekinthetők. 

 

 

 

Paks, 2017. október 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    C. Szabóné Kocsiczki Ilona

              intézményvezető 

 

http://www.oktatas.hu/
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Miért szeretnek a diákjaink hozzánk járni? 

 

„Sok programot szerveznek nekünk, hogy ne csak a tanulásról szóljon ez a négy év, 

hanem szórakozzunk is.” 

 

„Szeretem a gimit, mert otthon vagyok, mert itt ismertem meg a barátaimat, mert 

biztonságban érzem magam a falai között, mert itt ismertem meg önmagam.” 

 

„Szeretek ide járni, mert jók a tanárok, szeretem az osztálytársaimat, és mi vagyunk a 

legkirályabbak. Ja és egész finom a menzakaja is.” 

 

„Azért jó, mert az osztályok nagyon összetartók. Az iskola sok rendezvényt szervez.” 

 

„Jól megszervezett az iskola munkája, a tanárok pedig lelkiismeretesen leadják az 

anyagot.” 

 

„Szeretek idejárni, mert az iskola atmoszférája nagyon barátságos és családias. 

Remek programokkal pezsdítik fel a szürke hétköznapokat. Ilyen például a Kutatók 

Éjszakája vagy a diáknap. Remek barátságok szövődhetnek itt, amik remélem, még 

érettségi után is tartani fognak.” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Megkapom a gimnáziumban azt a tudást, ami a továbbtanulásomhoz szükséges.” 

 

„A suli hangulata is nagyon jó, reggel jó érzés belépni a gimibe.” 

 

„Az órák érdekesek.” 

 

„Színvonalas az oktatás.” 

 

„Fontosak a gyerekek érdekei, adnak a véleményükre.” 

 

„Kiváló sportolási lehetőségek vannak.” 

 

„Nagyon jó fejek a tanárok, de amennyire kell, szigorúak is.” 

 

„Bármi gondunk van, a tanárok szívesen segítenek, akár szabadidejüket is ránk 

áldozzák.” 

 

Nyílt nap-óralátogatások 

Előrehozott érettségik kimagasló 

eredménnyel 

Előkészítő magyarból, matekból 

Középfokú nyelvvizsgára felkészítés 

ECDL vizsga 

GYERE A GIMIBE 


