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Felvételi
Tanulmányi terület
(Alkalmazott tanterv típusa, az oktatás fő jellemzői, stb.)

6 évfolyamos általános kerettantervű képzés emelt szintű nyelvoktatással: A képzés előnye, hogy minden tantárgyból részletesebben dolgozzák fel a témaköröket, mint a 8+4 éves képzésben. Az osztály tanulóinak
angol vagy német nyelvből biztosít képzést emelt óraszámban. Második
idegen nyelvet a diákok már 7. osztálytól kezdve tanulnak, így lehetőségük van érettségiig akár két nyelvből a B2 (középfokú nyelvvizsga) szintjére eljutni. A német nyelvet haladó szinten tanuló diákoknak a 12. évfolyamon lehetőségük van a DSD nemzetközi felsőfokú nyelvvizsgabizonyítvány megszerzésére.
Magyar-német két tanítási nyelvű képzés: Azok jelentkezését várjuk,
akik még nem tanulták a német nyelvet. Az előkészítő évfolyamon a német nyelvi órák száma 18. Német nyelven tanulják a történelmet, a földrajzot és a célnyelvi civilizációt. A 12. évfolyamosoknak lehetőségük van
a DSD nemzetközi felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzésére.
Második idegen nyelvként az angolt tanulják emelkedő óraszámban.
Nyelvi előkészítő francia nyelvből, emelt szintű oktatás angol nyelv és
történelem tantárgyakból: A francia nyelvi órák száma magas, előkészítő évfolyamon heti 15 óra. Második idegen nyelvként az angol nyelvet
tanulják emelkedő heti óraszámban. A történelem tanítása is kiemelt szerephez jut ebben a csoportban, óraszáma 50%-kal magasabb, mint az
általános képzésben.
Magyar-német két tanítási nyelvű képzés: A magyar-német két tanítási
nyelvű csoportban az oktatás magyar és német nyelven folyik. Jó német
nyelvi ismerettel rendelkező tanulók jelentkezését várjuk. A diákok három
tantárgyat tanulnak német nyelven: a történelmet, a földrajzot és a célnyelvi civilizációt. A 12. évfolyamosoknak lehetőségük van a DSD nemzetközi felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzésére. Második
idegen nyelvként az angolt tanulják emelkedő óraszámban.
Magyar-angol két tanítási nyelvű képzés: A magyar-angol két tanítási
nyelvű csoport angol és magyar nyelven tanul. Jó angol nyelvi ismerettel
rendelkező tanulók jelentkezését várjuk. A diákok három tantárgyat tanulnak angol nyelven: történelmet, biológiát és célnyelvi civilizációt. Második idegen nyelvként a német nyelvet tanulják emelkedő óraszámban.
Francia nyelvi csoport indítása a jelentkezők létszámának függvénye.
Általános kerettantervű képzés emelt szintű rajz és vizuális kultúra
oktatással: Erre a képzésre azokat a diákokat várjuk, akik rajzból tehetségesnek érzik magukat, és általános iskolában már aktívan foglalkoztak
vizuális kultúrával. Nagyrészt rajzolást, festést tanulnak, de megismerkednek a mintázással, rézkarckészítéssel, betűírással és művészettörténettel is. Animációs és hagyományos filmet forgatnak, illetve az analóg és
digitális fotózás rejtelmeibe is betekinthetnek.
Az első idegen nyelvet (angol/német) heti 5 órában, a második idegen
nyelvet (angol/német/francia/orosz) emelkedő óraszámban tanulják.
Általános kerettantervű képzés emelt szintű biológia oktatással: A
diákok emelt óraszámban tanulják a biológiát a 9-12. évfolyamon. Ez a
magas óraszám és a korszerű természettudományos labor biztosítja a tudatos felkészülést az emelt szintű biológia érettségire, valamint a sikeres
továbbtanulást természettudományos pályákon.
Az első idegen nyelvet (angol/német) heti 5 órában, a második idegen
nyelvet (angol/német/francia/orosz) emelkedő óraszámban tanulják.
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Nyílt nap: 2014. november 10-11. (hétfő, kedd) 7.30-tól
Központi írásbeli vizsga időpontja: 2015. január 17. (szombat) 10.00 óra
Szóbeli felvételi vizsga 8. évfolyamosoknak: 2015. február 20. (péntek) 8.00-tól
Szóbeli felvételi vizsga 6. évfolyamosoknak: 2015. február 23-24. (hétfő, kedd) 8.00-tól

