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,, A pedagógusi hit, mely inkabb természet, mint nézet dolga, kettőt tételezfel: hogy
az emberek (az eddiginél hilönbbé) nevelhetők, s hog (az eddiginél többre) taníthatók. "

Qlémeth László)

Kedves Szülők/Tanulók!

Szeretettel köszöntjük mindazokat, akik érdeklődnek az iskoliánkban folyó
munka, a továbbtanulási lehetőségek iránt! Ismerkedjenek meg kínálatunkkal!

A201712018. tanévben a következő képzéseket indítjuk:

01 4 évfolyamos gimnáziumi képzés - emelt szintű oktatás ango| vagy német
nyelvből (felvehető tanulók száma 32)

02 4 évfolyamos gimnáziumi képzés - emelt szintű oktatás informatikából
(felvehető tanulók száma |6)

03 4 évfolyamos gimnáziumi képzés természettudományos tagozat (felvehető
tanulók száma |6)

04 4 évfolyamos gimnáziumi képzés - közszolgálati (rendészeti i|letve katonai)
pályára előkészítő (felvehetó tanulók száma 32)

05 4 évfolyamos gimnáziumi képzés - humán tagozat (pszichológia, pedagógia,
média, kommunikáció, drámapedagógia, művészetek) (felvehető tanulók
száma32)

Tudnivalók a jelentkezésről:
A jelentkezési lapok megküldésének határideje: 2017. február 15.

Felvételi vizsga nincs, a felvételi elbírálása az általátos iskolai tanulmányi
eredmények alapj án történik,
A közszolgálati pályára (04 kód) előkészítő osztályba jelentkezők motivációs
beszélgetésen és fizikális felmérőn vesznek részt 2017. február 18, és március 03.
KoZott.

A tanulmányok jel|ege az egyes osztályokban:
A (0i kód) nyelvi emelt szintű osztályokban német vagy angol nyelvet válasáhatnak
a diákok, melyet négy éven át heti 5 órában tanulnak. Ezeket a nyelveket választásuk
szerint a 11. és 12. évfolyamon heti 6 órában tanulhatják. Nyelwizsgát, előrehozott
vagy tanulmányaik befejeztével emelt szintű érettségi vizsgát is tehetnek.

Az informatikai gimnáziumban (02 kód) 9, és l0. évfolyamon heti 4 órában, később
heti 2 őrában, emelt szinten 4 órában sajátítj ék el az informatikát, Diákjainkat
felkészítjük nyelwizsgára, közép és emelt szintű érettségi vizsgéna, valamint az EcDL
vizsga moduljaira.



Az emelt szintű természettudományos osztályt (03 kód) azzal a céIlal indítjuk, hogy
megal,apozzuk az egészségigyi, műszaki, tanári, mérnöki pályák iránt érdeklődő
tanulók sikeres továbbtanulását, A kerettantervhez képest matematikából és fizikából
vagy biológiából és kémiából tanulnak magasabb óraszámban a diákok. Diákjainkat
felkészítjük nyelv:tizsgára, közép és emelt szintű érettségi vizsgítra.

A közszolgálati pályára előkészítő osztályba (04 kód) azoknak a tanulóknak a
jelentkezését várjuk, akik a rendőri illetve a katonai pálya iránt érdeklődnek. A 9. és
10, évfolyamon alapozó oktatás (fiZikális felkészítés) folyik. A 1l, évfolyamtól
váIaszthatnak a tanulók a belügyi rendészeti ismeretek és a katonai alapismeretek
közül. Erettségi után lehetőség nyílik felsőfokú tanulmányok folytatására a
Kőzszolgálati Egyetemen, középfokon pedig rendészeti szakközépiskolában vagy
katonai tiszthelyettes képzésben. Diákjainkat törekszi,ink felkészíteni nyelwizsgára is.

A humán gimnáziumi (05 kód) osztályba kerülők a közismereti tantárgyakat
gimnáziumi tanterv szerint tanulják. Ezze| párhuzamosan 9- 10. évfolyamon
művészeteket, kommunikációt és drámajátékot tanulhatnak a diákok. II-12.
évfolyamon fakultáció keretében magasabb őraszámbanválaszthatják a pszichológiát,
pedagógiát, társadalomismeretet vagy a médiát, amelyek többségéből érettségi vizsgát
is tehetnek.
Erettségi után lehetőség nyílik felsőfokú tanulmányok fol}tatásáIa pedagógus,
óvodapedagógus, szociálpedagógus, gyógypedagógus, pszichológus, egészségügyi
valamint kommunikáció és média szakokon. Törekszünk arra, hogy tanítványaink
nyelwizsga bizonyítványt szerezhessenek, ami a felsőfokú tanulmányok feltétele.
A tanulók kiváIó alapozást kapnak egy érettségire épülő 2 éves szakképzéshez,
amelynek elvégzése után pedagógiai és családsegítő munkatárssá, gyógypedagógiai
segítő munkatrárssá vagy szociális asszisztenssé is válhatnak,

A 02-03-04-05 képzési területeken is két idegen nyelvet oktatunk
Kollégiumi elhelyezést minden iskolatípusban lednyoknak és tiúknak is biztosítunk.

A tanulás mellett lehetőség van röplabdázni, kosárlabd ánni, focizni, zeneiskolába és
tánciskolába jámi, részt venni a diákönkormányzat hangulatos rendezvényein
(gólyaavató, diáknap, szalagavató),
Szervezünk turákat a Magas-Tátrába, Erdélybe, látogatásokat célnyelvi országokba
(pl. Anglia, Ausztria, Németország) ill. Tiszaftildvár testvérvárosaiba.
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vass zoltán
intézményvezető

Beiskolázási szülői értekezlet: 2016. november 9. 17 óra

NyíIt napok:
2016. november 24-én és 25-én 8 órakor
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Szemelvények

Hajnóczy-evlainyv 2 0 l 5 / I 6

Kecskés Lilíóna /I0. d/

Székely Cintia n0. b/: Tandcs, azvan bőven...

Furi ez a mai glerek,
Elmondom hát kerek-perec.

Ne mobilozz, mert az árt
Számodra nem létezik külvilág!

Tanulj, hiszen az visz előre,
Az életed ígl lesz kerek tőle!
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