ANGOL – MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ
NÉGYOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS
KÓDJA: 0003
Fél osztály (17 fő a 8. osztályt végzetteknek)
Angol nyelvből előképzettség szükséges.
Egységes írásbeli felvételi vizsgát tartunk a matematikai és magyar nyelvi
kompetenciákat mérő központilag kiadott, egységes követelményeket támasztó
feladatlapok alapján, melyek az általános felkészítést nyújtó középfokú iskola
9. évfolyamára szólnak. A vizsgát az intézményünkben szervezzük, melyre külön
jelentkezési lapot kell benyújtani. A tanuló az írásbeli vizsgára történő jelentkezését
közvetlenül benyújthatja iskolánkba. Ha valaki más intézményben írja az írásbeli
vizsgát, az eredményértékelő lapjának másolatát a jelentkezési laphoz csatolni kell.
A jelentkezők rangsorolásáról az írásbeli felvételin elért eredmények és az
általános iskolából hozott osztályzatokból számított pontok alapján döntünk
(7. év vége, 8. félév osztályzatai – magyar nyelvből, magyar irodalomból,
történelemből, matematikából, egy természettudományos tantárgyból, egy idegen
nyelvből). Azonos teljesítményt elérő tanulók esetén 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 9. évfolyamtól az angol nyelvet magas óraszámban tanítjuk, emellett a tanulóknak
két tárgyat (történelem, matematika, fizika, földrajz) angol nyelven kell tanulniuk. A
két tárgyat az adott évben az intézmény vezetése határozza meg.
A 9. évfolyamtól kezdődik az angol nyelvi civilizáció tantárgy tanítása. Az idegen
nyelven tanult tárgyak közül kettőből kötelező angol nyelven érettségi vizsgát tenni.
Lehetőséget biztosítunk azonban arra is, hogy a tanulók felvételi tantárgyaikból
tudásukat magyar nyelven mélyíthessék: a 11. évfolyamtól emelt szintű érettségire
való jelentkezés esetén heti 2 óra felvételére van lehetőség a választott tantárgyakból.
Az érettségi bizonyítvány felsőfokú „C” típusú államilag elismert nyelvvizsga
bizonyítvánnyal egyenértékű, ha a vizsgázó angol nyelvből emelt szinten legalább
60%-ot ért el, a másik két vizsgatantárgyból angol nyelven sikeres, legalább
középszintű vizsgát tett.
A 2. idegen nyelvet már 9. osztályban tanulják a tanulók heti 3 órában. Kínáljuk a
német vagy a francia nyelvet. A választott nyelv tanulása csak akkor lehetséges, ha
megfelelő számú tanuló jelentkezik. A tanulók előzetes választása után az
iskolavezetés dönti el, hogy melyik nyelvet indítja.

