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Egy osztály (34 fő a 6. osztályt végzetteknek) 

Egyik idegen nyelvből sem szükséges előképzettség. 

Jelentkezés az Oktatási Hivatal honlapján keresztül egyénileg történik. 

A jelentkezési lap közvetlenül küldhető az iskolának, a tanulói adatlap 

pedig a Felvételi Központnak. 

A jelentkezők rangsorolását az általános iskolából hozott osztályzatokból 

számított pontok alapján alakítjuk ki (5. év vége, 6. félév osztályzatai magyar 

nyelvből, magyar irodalomból, történelemből, matematikából, 

természetismeretből, egy idegen nyelvből). Az azonos teljesítményt elérő 

tanulók között a rangsor elkészítésénél előnyben részesítjük a halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt, akinek lakhelye az iskola 

székhelyén van, ill. akinek sajátos helyzete azt indokolja (hátrányos helyzetű, 

testvére iskolánkba jár vagy itt érettségizett, szülője az iskola alkalmazottja). 

A hat évfolyamos emelt szintű idegen nyelvi képzésben a gimnáziumi oktatás 

a 7. évfolyammal kezdődik és a 12. évfolyammal fejeződik be.  

Hetedik és nyolcadik osztályban az angol nyelv oktatása emelt óraszámban 

történik, heti 6-6 órában. A 9. évfolyamtól kezdve az angol nyelv óraszáma 

minden tanévben heti 5 óra.  

Az emelt óraszám lehetőséget teremt arra, hogy a tanulók már az érettségi 

idejéig eljussanak a felsőfokú „C” típusú nyelvvizsga szintjére.  

Lehetőséget biztosítunk azonban arra is, hogy a tanulók bármelyik tárgyból 

sikeres felvételi vizsgát tegyenek. A 11. évfolyamtól emelt szintű érettségire 

való jelentkezés esetén heti 2 óra felvételére van lehetőség a választott 

tantárgyakból. 

A 9. évfolyamtól indul a 2. idegen nyelv tanulása szintén emelt óraszámban, a 

9-12. évfolyamon heti 5 órában. Német vagy francia nyelv tanulható, ha 

megfelelő számú tanuló választja. A tanulók előzetes választása után az 

iskolavezetés dönti el, hogy melyik nyelvet indítja. A képzés végén a tanulók 

eljuthatnak a középfokú, vagy akár a felsőfokú „C” típusú nyelvvizsga szintjére.  

A vizsgázó érettségi bizonyítványa, ha idegen nyelvből emelt szintű érettségi 

vizsgát tett, és legalább 60%-ot ért el, középfokú „C” típusú, 40-59% elérése 

esetén, alapfokú „C” típusú államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal 

egyenértékű. 

Az emelt szintű idegen nyelvi képzésben a tanulók magas szintű és 

használható idegen nyelvi tudásra tesznek szert, alkalmassá válnak arra, hogy 

tanulmányaikat akár magyarul, akár idegen nyelven folytassák. 


