


 

 

2020-2021-es tanévben induló képzéseink 

a 8. osztályt végzett tanulók számára 

 
 

Emelt szintű angol nyelv Tagozatkód: 0001 
• Minden olyan tanulónak ajánljuk, aki kifejezetten az angol nyelvvel szeretne a későbbiek 

során foglalkozni. Azon tanulókat is várjuk, akik más humán területen tervezik jövőjüket (pl. 
jogi pályán). Magas óraszámban tanulják az angolt, így már középiskolás évek alatt 
megszerezhető a nyelvvizsga.  11-12. évfolyamon más irányt is választhatnak (pl. műszaki 
pályák), de a magas szintű nyelvtudás ezek gyakorlásakor is óriási előny lesz. 

Emelt szintű német nyelv Tagozatkód: 0002 
• Közép-Európában élve a német nyelv rendkívül hasznos lehet bármely területen 

dolgozóknak. A hazánkba érkező német vállaltoknál történő elhelyezkedésnél 
elengedhetetlen a német nyelvismeret. Iskolánk két német iskolával áll testvériskolai 
kapcsolatban, amely lehetővé teszi a rendszeres nyelvgyakorlást anyanyelvi területen. 
Várjuk azok jelentkezését is, akik az általános iskolában nem tanulták a német nyelvet, de 
emelt szinten szeretnének a nyelvvel foglalkozni. 

Emelt szintű biológia Tagozatkód: 0003 
• Mindenkinek ajánljuk, aki orvos, gyógyszerész, biológus, környezetvédelmi szakember 

szeretne lenni. Emelt szintű érettségire is felkészülhet iskolánkban. Mezőgazdasággal, 
vízgazdálkodással kapcsolatos szakmát is választhat érettségi után. 11-12. évfolyamon a 
biológia tárgy mellé fizika, informatika vagy kémia szakirány választható, ahol az adott 
tárgyat magasabb óraszámban tanulják a diákok. A képzés tárgyi feltételeit a 2014. 
szeptemberében átadott Öveges laboratórium biztosítja. Itt folyik az emelt szintű érettségire 
történő felkészülés is biológia, kémia és fizika tantárgyakból. 

Emelt szintű matematika Tagozatkód: 0004 
• Napjaink egyik legsikeresebb irányát a műszaki, közgazdasági és pénzügyi pályák jelentik. 

Biztos elhelyezkedés, versenyképes fizetés várja az ezeken a területeken végző diákokat. 
Egyre több diák dönt a műszaki, közgazdasági és pénzügyi felsőoktatás mellett. A 11-12. 
évfolyamokon a matematikán kívül emelt óraszámban választhatja az adott szakirányhoz 
szükséges másik tárgyat, informatikát, fizikát vagy idegen nyelvet. 

Általános tantervű gimnáziumi osztály Tagozatkód: 0005 

• Ebben az osztályban a gimnáziumi képzés keretében már 9. osztálytól magasabb 
 óraszámban folyik a választott tárgy oktatása. 

Választható: dráma és testnevelés szakirány 
11-12. évfolyamon szabadon választott tantárgyak segítségével tovább specializálódhatnak a 
tanulók. Az alkalmassági és felvételi vizsgára történő felkészítés is ekkor zajlik. 
Amennyiben addig úgy döntenek, hogy mégsem ebben az irányban képzelik a továbbtanulást, 
akkor lehetőség van az irányváltásra, és a szabadon választott tárgyak segítségével a nyelvi 
vagy a természettudományos képzést erősíteni. 
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