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I. Nyolcévfolyamos gimnáziumi képzés
Tagozatkód: 0001
Iskolánkban 1991 óta működik a nyolc évfolyamos gimnáziumi képzés. Az első hat
évben általános képzést nyújtunk a tanulóknak, de a képességeik miatt is lehetővé
válik, hogy a kötelezően előírt tananyagnál több tudáshoz jussanak hozzá.
Az utolsó két évben a tanulók érdeklődési körüknek és a továbbtanulási szándékuknak
megfelelően kötelezően választható emelt szintű érettségire felkészítő fakultációkon
vehetnek részt.
Tanulóink ingyenesen tehetnek ECDL vizsgát, valamint lehetőségük van a német
nyelvi diploma (DSD- Deutsches Sprachdiplom) megszerzésére is. A nyolcadikosok a
DSD I. (az eredménytől függően A2 vagy B1 szint), a végzősök pedig a DSD II. (az
eredménytől függően B2 vagy C1 szint) vizsgát tehetik le.
Oktatott idegen nyelvek:
– 1. idegen nyelv: angol vagy német (5.-12. osztályokban)
Heti óraszámok: 3 – 3 – 3 – 3 – 4 – 4 – 4 – 4
– 2. idegen nyelv: angol vagy német (9.-12. osztályokban)
Heti óraszámok: 3 – 3 – 3 – 3
A tanulók nyelvismerete és szülői döntés alapján az 1. idegen nyelv választható.
Jelentkezés és felvételi eljárás:
A tanulóknak a felvételi eljárást megelőzően magyar nyelv és matematika
tantárgyakból központi írásbeli vizsgát írnak.
Az írásbeli vizsgára a jelentkezési lapot 2020. december 4-ig kell benyújtani.
(Ehhez az általános iskola jóváhagyása nem szükséges.)
Az írásbeli vizsga időpontja: 2021. január 23. (szombat) 10:00, akadályoztatás
esetén 2021. január 28. (csütörtök) 14:00.
A felvételi dolgozatokat 2021. február 2-án lehet megtekinteni 8:00 – 16:00
között. A dolgozatok javításával kapcsolatos észrevételt 2021. február 3. 16:00-ig
lehet megtenni.
Az írásbeli felvételi eredményeket 2021. február 8-ig tesszük közzé, majd ennek
figyelembe vételével 2021. február 19-ig lehet jelentkezni az iskolánkba.
A nyolcévfolyamos gimnáziumi képzésre jelentkező tanuló felvételi lapját a
szülő tölti ki. A jelentkezési lapot az iskolánkba, a tanulói adatlapot pedig a
Felvételi Központba, Győrbe kell küldeni. Nem szükséges az általános iskola
jóváhagyása. A felvételi lapok kitöltése online történik, melyhez szükség esetén
segítséget nyújtunk.
Felvételi pontok számítása:
Hozott pontok: Magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika, természet- vagy
környezetismeret és idegen nyelv tantárgyakból a 3. osztály év végi és 4.
osztály félévi eredményekből összesen 100 pont. (Ha 3. osztályban nem
tanultak idegen nyelvet, akkor a 4. osztályos félévi osztályzatot duplázzuk.)
Szerzett pontok: Írásbeli központi felvételi dolgozat alapján 100 pont. (50 + 50)
Azonos pontszámok esetén az alábbi szempontokat figyelembe véve rangsorolunk:
előnyt élveznek a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, a hátrányos helyzetű
tanulók és az orosházi lakóhelyű tanulók.
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II. Négyévfolyamos gimnáziumi képzés
1. Emelt óraszámú angol nyelvi tanulmányi terület
Tagozatkód: 0002
Korunkban az idegennyelv-tudás fejlesztése stratégiai fontosságú mind a
munkavállalás, mind a felsőfokú tanulmányok szempontjából. Cél, hogy a
közoktatásból kikerülők megfelelő szintű nyelvtudással rendelkezzenek, elérjék a
középfokú nyelvvizsga szintet a tanult idegen nyelvekből. A felkészítés anyanyelvi
lektorok bevonásával történik
Oktatott idegen nyelvek:
– 1. idegen nyelv: angol
Heti óraszámok: 6 – 6 – 6 – 5
– 2. idegen nyelv: választható: német / spanyol / latin / orosz
Heti óraszámok: 3 – 3 – 3 – 3
Felvételi pontok számítása:
Hozott pontok: Magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika, idegen nyelv,
történelem, földrajz, fizika, kémia és biológia tantárgyakból a 7. osztály év végi
és 8. osztály félévi eredményekből összesen 100 pont oly módon, hogy az
idegen nyelvi eredményeket duplán számoljuk.
Szerzett pontok: Írásbeli központi felvételi dolgozat alapján 100 pont. (50 + 50)
A felvehetőség alsó határa 115 pont, ha nincs közepesnél rosszabb osztályzat.

2. Emelt óraszámú német nyelvi tanulmányi terület
Tagozatkód: 0003
Korunkban az idegennyelv-tudás fejlesztése stratégiai fontosságú mind a
munkavállalás, mind a felsőfokú tanulmányok szempontjából. Cél, hogy a
közoktatásból kikerülők megfelelő szintű nyelvtudással rendelkezzenek, elérjék a
középfokú nyelvvizsga szintet a tanult idegen nyelvekből.
Iskolánkban a diákoknak lehetőségük van a német nyelvi diploma (DSD- Deutsches
Sprachdiplom) megszerzésére is, mert már évek óta DSD- vizsgaközpontként
működünk. A végzősök DSD II. (az eredménytől függően B2 vagy C1 szint) vizsgát
tehetik le. A sikeres vizsga pluszpontokat jelent a felsőoktatási felvételi eljárásban, ha
valaki pedig német nyelvterületen szeretne továbbtanulni, ennek birtokában azonnal
elkezdheti tanulmányait, nem kell külön nyelvvizsgát tennie.
Oktatott idegen nyelvek:
– 1. idegen nyelv: német
Heti óraszámok: 6 – 6 – 6 – 5
– 2. idegen nyelv: angol
Heti óraszámok: 3 – 3 – 3 – 3
Felvételi pontok számítása:
Hozott pontok: Magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika, idegen nyelv,
történelem, földrajz, fizika, kémia és biológia tantárgyakból a 7. osztály év végi
és 8. osztály félévi eredményekből összesen 100 pont oly módon, hogy az
idegen nyelvi eredményeket duplán számoljuk.
Szerzett pontok: Írásbeli központi felvételi dolgozat alapján 100 pont. (50 + 50)
A felvehetőség alsó határa 115 pont, ha nincs közepesnél rosszabb osztályzat.
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3. Emelt óraszámú biológia-kémia tanulmányi terület
Tagozatkód: 0004
Tanulóink labor és terepgyakorlatokon vesznek részt. A diákok évek óta részt vesznek
a Szent-Györgyi Tanulmányi Versenyen, melyet a Nobel-díjasok és tehetséges diákok
találkozója programjának társrendezvényeként rendez meg a Szegedi
Tudományegyetem. Tehetséggondozó programunkat egyetemi oktatók segítik.
Kiemelt tantárgyak:
– Biológia
Heti óraszámok: 5 – 4 – 4 – 4
– Kémia
Heti óraszámok: 3 – 3 – 2 – 2
Oktatott idegen nyelvek:
– 1. idegen nyelv: angol
Heti óraszámok: 3 – 3 – 4 – 4
– 2. idegen nyelv: választható: német / spanyol / latin / orosz
Heti óraszámok: 3 – 3 – 3 – 3
Felvételi pontok számítása:
Hozott pontok: Magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika, idegen nyelv,
történelem, földrajz, fizika, kémia és biológia tantárgyakból a 7. osztály év végi
és 8. osztály félévi eredményekből összesen 100 pont oly módon, hogy a
biológia eredményeket duplán számoljuk.
Szerzett pontok: Írásbeli központi felvételi dolgozat alapján 100 pont. (50 + 50)
A felvehetőség alsó határa 115 pont, ha nincs közepesnél rosszabb osztályzat.

4. Emelt óraszámú matematika tanulmányi terület
Tagozatkód: 0005
Célunk az általános alapműveltség elsajátíttatása mellett a matematikai képességek
fejlesztése, illetve felkészítés az emelt szintű érettségire.
Kiemelt tantárgyak:
– Matematika
Heti óraszámok: 6 – 6 – 6 – 7
Oktatott idegen nyelvek:
– 1. idegen nyelv: angol
Heti óraszámok: 3 – 3 – 4 – 4
– 2. idegen nyelv: választható: német / spanyol / latin / orosz
Heti óraszámok: 3 – 3 – 3 – 3
Felvételi pontok számítása:
Hozott pontok: Magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika, idegen nyelv,
történelem, földrajz, fizika, kémia és biológia tantárgyakból a 7. osztály év végi
és 8. osztály félévi eredményekből összesen 100 pont oly módon, hogy a
matematika osztályzatát duplán számoljuk.
Szerzett pontok: Írásbeli központi felvételi dolgozat alapján 100 pont. (100 + 100)
A felvehetőség alsó határa 115 pont, ha nincs közepesnél rosszabb osztályzat.
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5. Emelt óraszámú humán tanulmányi terület
Tagozatkód: 0006
Magas óraszámú oktatás folyik magyar és történelem tantárgyakból.
A sokoldalú tehetséggondozást a Nagy Gyula Területi Múzeummal és az Orosházi
Járásbírósággal kötött együttműködésünk biztosítja – múzeumi és bírósági órákkal.
Kiemelt tantárgyak:
– Magyar nyelv és irodalom
Heti óraszámok: 4 – 4 – 4 – 5
– Történelem
Heti óraszámok: 3 – 4 – 5 – 5
Oktatott idegen nyelvek:
– 1. idegen nyelv: angol
Heti óraszámok: 3 – 3 – 4 – 4
– 2. idegen nyelv: választható: német / spanyol / latin / orosz
Heti óraszámok: 3 – 3 – 3 – 3
Felvételi pontok számítása:
Hozott pontok: Magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika, idegen nyelv,
történelem, földrajz, fizika, kémia és biológia tantárgyakból a 7. osztály év végi
és 8. osztály félévi eredményekből összesen 100 pont oly módon, hogy a
történelem osztályzatát duplán számoljuk.
Szerzett pontok: Írásbeli központi felvételi dolgozat alapján 100 pont. (50 + 50)
A felvehetőség alsó határa 115 pont, ha nincs közepesnél rosszabb osztályzat.

6. Emelt óraszámú digitális kultúra tanulmányi terület
Tagozatkód: 0007
A digitális kultúra (informatika) iránt érdeklődő tanulók alkalmazói programokat,
programozói ismereteket tanulnak. A diákok órai keretek között felkészülnek az emelt
szintű informatika érettségire. A helyi cégek támogatásával – gyakorlati bemutatók,
üzemlátogatások által – felkészülhetnek a továbbtanulásra és a munkavállalásra.
Kiemelt tantárgyak:
– Digitális kultúra
Heti óraszámok: 4 – 4 – 4 – 4
Oktatott idegen nyelvek:
– 1. idegen nyelv: angol
Heti óraszámok: 3 – 3 – 4 – 4
– 2. idegen nyelv: választható: német / spanyol / latin / orosz
Heti óraszámok: 3 – 3 – 3 – 3
Felvételi pontok számítása:
Felvétel a hozott pontok alapján. Magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika,
idegen nyelv, történelem, földrajz, fizika, kémia és informatika tantárgyakból a 7.
osztály év végi és 8. osztály félévi eredményekből összesen 90 pont.
A felvehetőség alsó határa 60 pont, ha nincs közepesnél rosszabb osztályzat.
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7. Általános tantervű tanulmányi terület
Tagozatkód: 0008
Azoknak ajánljuk, akik még nem döntötték el, milyen pálya iránt vonzódnak, de
szeretnének továbbtanulni valamelyik felsőfokú intézményben vagy érettségit igénylő
szakmában.
Többletórákat biztosítunk érettségi előtt a 11.-12. osztályokban magyar nyelv és
irodalom, történelem és matematika tantárgyakból.
Felvételi pontok számítása:
Felvétel a hozott pontok alapján. Magyar irodalom, magyar nyelvtan,
matematika, idegen nyelv, történelem, földrajz, fizika, kémia és biológia
tantárgyakból a 7. osztály év végi és 8. osztály félévi eredményekből összesen
90 pont.
A felvehetőség alsó határa 60 pont, ha nincs közepesnél rosszabb osztályzat.

8. Sportosztály
Tagozatkód: 0009
A sportolók osztályába történő jelentkezést olyan igazolt sportolóknak ajánljuk, akik
aktív sporttevékenységük mellett érettségit szeretnének szerezni. Többletórákat
biztosítunk érettségi előtt a 11.-12. osztályokban magyar nyelv és irodalom, történelem
és matematika tantárgyakból. A tanulók iskolai keretek között sportelméleti órákon
vesznek részt. Célunk tudatos sportolói személyiség kialakítása, fejlesztése.
Kiemelt tantárgyak:
– Elméleti jellegű sportoktatás
Heti óraszámok: 2 – 1 – 1 – 1
Oktatott idegen nyelvek:
– 1. idegen nyelv: angol
Heti óraszámok: 3 – 3 – 4 – 4
– 2. idegen nyelv: választható: német / spanyol / latin / orosz
Heti óraszámok: 3 – 3 – 3 – 3
Felvételi pontok számítása:
Felvétel a hozott pontok alapján. Magyar irodalom, magyar nyelvtan,
matematika, idegen nyelv, történelem, földrajz, fizika, kémia és biológia
tantárgyakból a 7. osztály év végi és 8. osztály félévi eredményekből összesen
90 pont.
A felvehetőség alsó határa 60 pont, ha nincs közepesnél rosszabb osztályzat.

Kollégiumi elhelyezés
A kollégium a gimnáziummal egy udvarban, a városközpontban található. A modern, felújított
épületben 2-4 ágyas szobákban laknak a tanulók. Kollégistáinknak családias légkört,
biztonságos hátteret és a tanulásban tanári segítséget biztosítunk. A kollégium ingyenes, csak
az étkezésért kell térítési díjat fizetni. Az intézmény minden kollégiumot igénylő diákjának
tudunk elhelyezést biztosítani.
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Felvételivel kapcsolatos információk
Az emelt óraszámú idegen nyelvi, biológia-kémia, matematika és humán tanulmányi
területeken a tanulók a felvételi eljárást megelőzően magyar nyelv és matematika tantárgyakból
központi írásbeli vizsgát írnak.
Az emelt óraszámú informatika, az általános, illetve a sportosztályos képzésen a felvételi
rangsort az általános iskolai eredményekre épülő hozott pontok alapján számítjuk.
A pontszámítás az egyes tanulmányi területeknél megtalálható.
Elutasítjuk azokat a jelentkezőket, akiknek az általános iskolai osztályzatai között
közepesnél rosszabb eredmény szerepel.
Ha a jelentkező egyidejűleg több képzésre is jelentkezik, akkor minden megjelölt képzésnél
rangsoroljuk az adott képzéshez szükséges kiemelt tantárgyainak kiszámított pontjai alapján. A
rangsorolásnál pontegyenlőség esetén előnyt élveznek a halmozottan hátrányos helyzetű, a
hátrányos helyzetű és az orosházi lakóhelyű tanulók. Ezért szükséges csatolni a jelentkezési
laphoz a hátrányos helyzetet igazoló dokumentumot.
Tudnivalók a központi felvételi vizsgáról
A felvételiző tanuló, illetve szüleik maguk választhatják ki a – lakóhelyük szempontjából
legkedvezőbb – középiskolát a felvételi vizsga megírására. A jelentkezési lapot a kiválasztott
középiskolába kell beküldeni.
Azok a tanulók, akik csak felvételihez nem kötött tanulmányi területeket választanak, ne
jelentkezzenek az előzetes felvételi eljárásra, nem kell részt venniük az írásbeli felvételi
vizsgán!
A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő
tanulók esetében időhosszabbítást, segédeszköz használatát, az értékelési rendszer egy részlete
alóli felmentést biztosítunk. A felvételi megszervezése érdekében kérjük, hogy a kiadott
szakértői véleményt és a szülői kérvényt csatolják a jelentkezési laphoz! A szülői
kérelemben pontosan rögzítsék, hogy milyen speciális feltételek, illetve eszközök biztosítását
kérik. A döntésről készült határozatot az írásbeli vizsgát megelőzően eljuttatjuk az
érintetteknek. Szükség esetén a jelentkezővel és szüleivel egyeztetünk.
Ha a tanulónak az értékelési rendszer egy részlete alóli felmentése van:
– Hozott pontok esetén:
Ha a tanuló az adott tantárgyból nem kapott osztályzatot, a tagozat jellegétől függően
a legjobb érdemjegyű humán vagy reál tantárgy érdemjegyével helyettesítjük.
– Szerzett pont esetén:
A megoldott matematika vagy magyar nyelv feladatlap eredményének kétszeresét
számítjuk.

Nem szükséges a jelentkezési lapon jelszó megadása, mert az
ideiglenes felvételi jegyzékben a rangsort nem névvel, hanem
oktatási azonosítóval jelentetjük meg.
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Fontosabb időpontok
2020. december 4.
A negyedikesek és a nyolcadikosok jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára
2021. január 23. (szombat) 10:00
Központi írásbeli felvételi vizsga az 5. és a 9. évfolyamra magyar nyelv és matematika
tantárgyakból
2021. január 28. (csütörtök) 14:00
Pótló írásbeli felvételi vizsga (Csak előzetes egyeztetés alapján)
2021. február 2. (hétfő) 8:00 – 16:00
A központi felvételi dolgozatok megtekintése
2021. február 3. 16:00-ig:
A dolgozatok javításával kapcsolatos észrevétel beadása, melyet csak akkor lehet
megtenni, ha a javítás során eltértek a javítókulcsban rögzítettektől, vagy számszaki hiba
miatt a pontszámokat tévesen írták be.
2021. február 8.
A tanulók értesítése a központi írásbeli felvételi eredményéről
2021. február 19.
Az általános iskolák továbbítják a nyolcadikosok jelentkezési lapját a gimnáziumba.
Mellékletek:
– az írásbeli felvételi „Értékelő lapja” vagy annak másolata a felvételihez kötött
tagozatok esetében
– a sportosztályba jelentkezőknek szakosztályi támogató nyilatkozat
– a hátrányos helyzetről szóló igazolás
A negyedik osztályosok egyénileg is eljuttathatják a gimnáziumba az Oktatási Hivatal
felületén nyilvánosságra kerülő útmutatás szerint elkészített jelentkezési lapot, valamint
az írásbeli felvételi vizsga értékelőlapjait. Nem szükséges az általános iskola
jóváhagyása. A tanulói adatlapot pedig a Felvételi Központba kell postai úton elküldeni.
2021. március 16.
Az ideiglenes felvételi jegyzék megjelentetése a honlapon és iskolánk zsibongójában.
2021. március 22-23.
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
2021. április 30.
A felvételről vagy az elutasításról szóló értesítés megküldése a jelentkezőknek és az
általános iskoláknak.
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