
Gimnázium
nyelvi előkészítő évvel



Nem törekszünk elitképzésre.

A gimnáziumban a FELVÉTELI kérelmekről a következő szempontok 

figyelembevételével döntünk:

 hozott általános iskolai eredmény

 központi írásbeli felvételi vizsgán elért eredmény

Felvételi eljárásunk során a jogszabály által lehetővé tett maximális

kedvezményeket biztosítunk a sajátos nevelési igényű felvételizők

számára.

Gimnáziumi jelentkezés esetén kötelező egy részben idegen nyelven 

történő ismerkedő beszélgetésen való részvétel.



9.ny – nyelvi előkészítő osztály

Első idegen nyelv:    angol vagy német 
(Az a nyelv, melyet a diák az általános iskolában tanult.) 

Heti óraszám: 16, amely 3 résztantárgy között oszlik meg:

– általános nyelv 
– készségfejlesztés és kommunikáció 
– idegen nyelvű könnyített olvasmányok feldolgozása

Második idegen nyelv: angol – német – francia
(A tanuló választása alapján.)

Heti óraszám: 3



A 9. nyelvi előkészítő évfolyamon fontosnak tartjuk a második idegen

nyelv oktatását elkezdeni. Az első idegen nyelvre adható órákat

átcsoportosítottuk az egyenletesebb elosztás érdekében.

Heti óraszám/évfolyam 9.ny 9. 10. 11. 12.

Első idegen nyelv 16 4 4 4 4

Második idegen nyelv 3 3 3 4 4



A kötelező tanórák egy részét - matematika,

idegen nyelv, digitális kultúra -, illetve a

választott tárgyak óráit bontott, kiscsoportos

keretben tartjuk.

Ezek a csoportok részben osztályokon,

részben évfolyamokon belül szerveződnek.

Az angolt első nyelvként tanuló diákokat a

hozott tudásuk alapján két csoportba

osztjuk, ezzel biztosítva, hogy a számukra

megfelelőbb szintről folytathassák az angol

nyelv elsajátítását. A németes csoportok

kisebb létszámúak, ott a csoporton belül

folyik differenciálás.

Egyes tehetséggondozó vagy felzárkóztató

foglalkozásokat az ún. egyéni órakeret

terhére szervezünk meg, akár 1-3 fő számára

is.

Csoportbontások



ECL - nyelvvizsgához juttatjuk diákjainkat.

„Jó, hogy nem kellett máshová utazni, hogy letegyük a nyelvvizsgát. 
Épp eléggé izgultam a vizsga miatt, legalább a hely ismerős volt.”

Iskolánk akkreditált ECL vizsgahely.



Rendszeresen veszünk részt nyelvi versenyeken, pl.:

Országismereti verseny

Szervezünk külföldi utazásokat angol, német és francia 

nyelvterületekre.



 A minőségi, differenciált képzés keretében biztosítjuk az érettségi bizonyítvány

megszerzését.

 Diákjaink számára lehetővé tesszük a továbbtanulást, illetve felkészítjük őket

a munka világába való beilleszkedésre.

„Felejthetetlen az az öt év, amit ennek az iskolának a falai közt 
töltöttem. És nem rossz értelemben.  ”



ECDL tanfolyami képzés és vizsgáztatás
segítségével növeljük a munkába állás esélyeit.

„Azt hittem, nehezebb lesz, de így, hogy részenként vizsgázhattunk 
itt a suliban, nem is volt olyan vészes.”



Részt vállalunk Fót város középiskolás korosztályának

képzéséből.

„Jó, hogy nincs messze a suli, nem kell sokat utaznom, hogy beérjek. 
A volt osztálytársaim órákat töltenek azzal, hogy utazgatnak.”



A fejlesztés, felzárkóztatás, tehetségfejlesztés
pedagógiai folyamatát a tanórákon és a tanórákon kívül az iskolai élet részeként

szervezzük meg.

Célunk az, hogy a kiemelten tehetséges, átlagot felülmúló teljesítményű és tanulási,

szociális nehézségekkel küzdő tanulóink egyaránt kapjanak segítséget a tovább

haladáshoz, a személyiségük gazdagításához, kiteljesedéséhez.



Számos kulturális, sport és szabadidős tevékenységet 

szervezünk diákjaink számára.



Néhány tanév végi vélemény 

a nyelvi előkészítősöktől




