


2 0 1 7 .  n o v e m b e r  1 5 .  ( s z e r d a )  
7.45–12.20 nyílt órák (részletek november 9-től a honlapon) 

15–17-ig tagozatok bemutatkozása 

Felvételi pontok számításánál figyelembe vesszük  

az általános iskolai bizonyítványban szereplő  

7. osztály év végi és 8. osztály félévi eredményeit az alábbi tantárgyakból 

Hat évfolyamos képzés esetében: 

az 5. osztály év végi és 6. osztály félévi osztályzatokat 

Tagozatok Beszámított tantárgyak 

francia (0001), angol (0002), német( 

003),  földrajz (0011) 

magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, 

matematika, idegen nyelv, földrajz 

testnevelés (0008), általános képzés 

(0006), irodalmi-drámai- média (0007), 

humán (0014) 

magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, 

matematika, idegen nyelv 

matematika–fizika (0004) 
magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, 

matematika, idegen nyelv, fizika 

biológia–kémia (0005) 
magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, 

matematika, idegen nyelv, biológia, kémia 

hat évfolyamos képzés (0010) 
magyar nyelv és irodalom, történelem, 

matematika, idegen nyelv 

 



 

A szentesi Horváth Mihály Gimnázium 158 éves fennállásával Csongrád 

megye egyik legpatinásabb oktatási intézménye. A több, mint másfél évszázados 

múltra visszatekintő iskola légköre és szellemisége családias, értékrend- és 

tudásalapú, a kölcsönös tiszteletből fakadó rend mellett a magas fokú empátia 

kulcsfontosságú a gyermekek tanításában és nevelésében. 

 

A Horváth Mihály Gimnázium jelmondata önmagáért beszél: 

„Jó szóval oktat, játszani is enged” 

 

Az iskola jó hírnevét mi sem bizonyítja jobban, mint a jelentős 

túljelentkezés, és a felsőoktatásba kerülő diákok kiváló helytállása. Hírnevünk 

nemcsak a drámatagozatnak köszönhető, nyelvtagozataink és 

természettudományos tagozataink is országos elismerést vívtak ki, 

sporttagozatunk pedig világbajnokokat, válogatott versenyzőket adott. Az 

idegen nyelvek tanításában anyanyelvi lektorok segítik munkánkat. 

A Horváth Mihály Gimnázium célja, hogy olyan tudással vértezzék fel a 

diákokat, amelyekkel az élet különböző területein, így a felsőoktatásban is 

megállják helyüket. Az iskola végzős tanulóinak kilencven százaléka adja be 

valamely felsőoktatási intézménybe jelentkezését, és legtöbbjük sikeresen jut be 

az elsőként megjelölt felsőoktatási intézménybe. 

Büszkék vagyunk diákjainkra, akik az országos tudományos és művészeti 

versenyeken előkelő helyezéseket értek el, az OKTV és más rangos versenyeken 

az országos döntőbe jutnak, a sportversenyeken többször állhatnak a dobogó 

legfelső fokára. 

 

 

ELÉRHETŐSÉGÜNK: 

telefon: 63 / 561 – 580 

e-mail: hmg@index.hu 

honlap: www.hmg.hu 

Az iskola OM azonosítója: 029737 

cím: 6600 – Szentes, Szent Imre herceg u. 2. 

 

mailto:hmg@index.hu
http://www.hmg.hu/


 
Kódszám: 0001 

 Francia nyelvi tagozat 

 
Gimnáziumunkban a francia nyelv és civilizáció megismertetésének, meg-

szerettetésének több mint egy évszázados hagyománya van. 

Diákjaink minden évben lelkesen vesznek részt különböző francia nyelvi 

versenyeken, dal-és színjátszó fesztiválokon, ahol kimagasló eredményeket 

érnek el. Az Országos Tanulmányi Verseny francia nyelvi döntőjében évti-

zedek óta sikeresen szerepelnek tanítványaink. Francia nyelvű egyetemi 

képzésben is sok volt diákunk vett, illetve vesz részt, ahol a magas fokú 

szakmai ismereteken túl kétnyelvű diplomát kapnak, így francia nyelvterü-

leten is tudnak tanulni, illetve dolgozni.  

 

Képzésünk célja, hogy minél többen tegyenek nyelvvizsgát, hiszen ez bár-

mely diploma megszerzésének alapfeltétele.  

Immár hagyomány, hogy a sok verseny méltó lezárásaként a tanév végén 

francia nyelvű műsoros estet rendezünk, melyre meghívjuk a társintézmé-

nyek franciául tanuló diákjait, akik közül jó néhányan szintén szerepelnek, 

valamint a város francia szakos tanárait, a szegedi Alliance Française kép-

viselőit, a budapesti Francia Intézet és a Magyar - Francia Ifjúsági Alapít-

vány vezetőit, a pécsi Frankofon fesztivál szervezőit. 

A tagozat óraszámai: 

 9. 10. 11. 12. 

francia nyelv 7 óra 7 óra 6+2* óra 5+2* óra 

2. idegen nyelv 3 óra 3 óra 4 óra 6 óra 

* 2 óra választható 11. és 12. évfolyamon 

A 9. és 10. évfolyamon a francia nyelv oktatása magas óraszámban történik, 

azért hogy a diákok a 10. év végére eljuthassanak középfokú nyelvvizsga, 

illetve előrehozott középszintű érettségi szintjére.  A 11. és 12. évfolyamo-

kon az első nyelv óraszáma csökken, viszont a második nyelvé nő, lehetővé 

téve, hogy ebből a nyelvből is hasonló szintre juthassanak el. 

 

A tagozatos diákok munkáját francia anyanyelvű tanár is segíti. 

Mindkét nyelvből emelt szintű érettségit, illetve nyelvvizsgát tehetnek. 

Választható második idegen nyelv: német, angol, latin, orosz 



  
Kódszám: 0002 

Haladó angol nyelvi tagozat 

 
Napjainkban a nyelvtudásnak kiemelt jelentősége van. A diploma megszer-

zése középfokú nyelvvizsgához kötött. A középiskolai és a felsőfokú tanul-

mányok során sok lehetőség nyílik külföldi ösztöndíjak elnyerésére, me-

lyekhez a használható nyelvtudás elengedhetetlen. Egyre több munkahelyen 

elvárás az idegen nyelvek ismerete, illetve ez a külföldi munkavállalás alapja 

is. 

Iskolánk nyelvi tagozatos osztályaiban ezt a nyelvtudást szerezhetik meg di-

ákjaink. 

 

Az angol nyelvi tagozatot azoknak a jó képességű, szorgalmas tanulóknak 

ajánljuk, akik képesek tanulmányaikat haladó szintű tankönyvekből (A2, 

B1), angol nyelvű óravezetéssel folytatni.  

A tagozat óraszámai: 

 9. 10. 11. 12. 

angol nyelv 7 óra 7 óra 6+2* óra 5+2* óra 

2. idegen 

nyelv 
3 óra 3 óra 4 óra 6 óra 

* 2 óra választható 11. és 12. évfolyamon 

A 9. és 10. évfolyamon az angol nyelv oktatása magas óraszámban történik, 

azért hogy a diákok a 11. év végére eljuthassanak középfokú nyelvvizsga, 

illetve előrehozott középszintű érettségi szintjére. A 11. és 12. évfolyamo-

kon az első nyelv óraszáma csökken, viszont a második nyelvé nő, lehetővé 

téve, hogy ebből a nyelvből is hasonló szintre juthassanak el. 

 

A tagozatos diákok munkáját angol anyanyelvű tanár (lektor) is irányítja. 

Mindkét nyelvből emelt szintű érettségit, illetve nyelvvizsgát tehetnek. 

Nemzetközi nyelvvizsga lehetőségét iskolánk biztosítja. 

Választható második idegen nyelv: német, francia, latin, orosz. 
 



  
Kódszám: 0003 

Haladó német nyelvi tagozat 

 
A nyelvtanulás kiemelkedő szerepet játszik a mai világban. Az angol jelen-

tősége mellett a német nyelv tudása is elengedhetetlen Európában. Gondol-

junk csak arra, hányan kapnak ösztöndíjat különböző német egyetemekre, 

hány jogász, orvos szerez gyakorlatot Ausztriában, Svájcban, Németország-

ban, hányan vállalnak állást német nyelvterületen! 

Tudjuk azt is, hogy a diploma megszerzéséhez nyelvvizsga szükséges. 

Gimnáziumunk német nyelvi tagozatos osztályában lehetőséget biztosítunk 

a diákoknak arra, hogy megszerezzék az európai követelményeknek megfe-

lelő nyelvtudást. 

Tanórákon kívül is fejleszthetik diákjaink nyelvismereteiket. Több mint tíz 

éves cserediák-kapcsolatot tartunk fenn a Bonntól 15 km-re levő St. augus-

tini Rhein-Sieg Gimnáziummal, így minden évben találkozhatnak a német 

és magyar diákok egymással. Ennek keretében a gyerekek a nyelvgyakorlás 

mellett országismereti tudásukat is bővíthetik. Emellett minden évben szer-

vezünk egyhetes nyelvtanfolyamot német nyelvterületen. 

Német anyanyelvű lektor is dolgozik iskolánkban, aki délelőttönként be-

szédgyakorlatot, délután pedig német nyelvű országismereti klubbot tart, 

amelyen a német szokásokkal, gasztronómiával, hétköznapi élettel is meg-

ismerkedhetnek a diákok. 

Az OKTV, a felvételi és az emelt szintű érettségik, valamint a nyelvvizsga 

eredmények is tanúsítják az itt folyó munka színvonalát. 

A tagozat óraszámai: 

 9. 10. 11. 12. 

német nyelv 7 óra 7 óra 6+2* óra 5+2* óra 

2. idegen 

nyelv 
3 óra 3 óra 4 óra 6 óra 

* 2 óra választható 11. és 12. évfolyamon 

A 9. és 10. évfolyamon a német nyelv oktatása magas óraszámban történik, 
azért hogy a diákok a 10. év végére eljuthassanak középfokú nyelvvizsga, 
illetve előrehozott középszintű érettségi szintjére. A 11. és 12. évfolyamo-
kon az első nyelv óraszáma csökken, viszont a második nyelvé nő, lehetővé 
téve, hogy ebből a nyelvből is hasonló szintre juthassanak el. 

Mindkét nyelvből emelt szintű érettségit, illetve nyelvvizsgát tehetnek. 

Nemzetközi nyelvvizsga lehetőségét iskolánk biztosítja. 

Választható második idegen nyelv: angol, francia, latin, orosz 



Kódszám: 0004 

Matematika-fizika tagozat 

 
Az emelt szintű matematika-fizika ta-

gozatra kifejezetten a matematika és fi-

zika iránt érdeklődő és e tárgyból tehet-

séges gyerekeket várjuk.  

Célunk az általános alapműveltség elsa-

játíttatása mellett a matematikai képes-

ségek kiemelt fejlesztése, illetve az át-

lagosnál magasabb szintű képzés bizto-

sítása.  

A képzés színvonalát, eredményességét diákjaink sikerei bizonyítják. 

Az emelt szintű matematika érettségin tanulóink átlaga a tavalyi tanévben 

magasan meghaladta az országos átlagot: 87%, a jegyek átlaga 5,00, közép-

szinten pedig 90%.  

Minden rangos országos matematika versenyen részt vesznek tanulóink, 

ahol előkelő helyezéseket érnek el. 

Amennyiben a terveid között az egyetemek reálszakjai, gazdasági, vendég-

látó vagy műszaki felsőoktatás szerepelnek, nálunk a helyed. 

A tagozat óraszámai: 

 9. 10. 11. 12. 

Matematika 5 óra 6 óra 5+2* óra 6+2* óra 

Fizika 3 óra 2 óra 3+2*  óra 2+2*  óra 

* matematikából/fizikából 2 óra választható 11. és 12. évfolyamon 

A magasabb óraszám matematikából azt jelenti, hogy elsősorban az össze-

függések felismertetésére, az önállóság növelésére, a képességek kibontá-

sára, a tananyag bővítésére és elmélyítésére fordítunk több időt. A magas 

színvonalú matematikai képzés mellett nagy súlyt kap az idegen nyelvi kép-

zés is. A matematikát, az informatikát és az idegen nyelveket csoportbontás-

ban oktatjuk. 

 

Választható idegen nyelvek: angol, német, francia, latin, orosz 

  



 Kódszám: 0005 

Biológia-kémia tagozat 

 
Orvos, gyógyszerész, tanár, vagy kutató 

szeretnél lenni?  

Korszerű, alapos természettudományos is-

meretekkel felvértezve szeretnél belépni a 

felsőoktatásba? Vagy csak egyszerűen ér-

dekel a biológia és a kémia? 

 

Akkor nálunk a helyed! 
 

 

 

Amit kínálunk: 

- országos szinten is kiválóan felszerelt laboratórium és szaktanterem 

- felkészült szaktanárok naprakész tudással  

- kutatási projektekben való részvételi lehetőség a Szegedi Tudomány-

egyetemmel való együttműködésben 

- emelt és középszintű érettségire való eredményes felkészítés 

 

A tagozat óraszámai: 

 9. 10. 11. 12. 

biológia 2 óra 4 óra 3+2* óra 4+2* óra 

kémia 3 óra 3 óra 2+2* óra 2+2* óra 

* biológiából/kémiából 2 óra választható 11. és 12. évfolyamon 

 

További információkért látogasd meg a tagozat honlapját, ahol tájékozód-

hatsz a tagozatunkon folyó munkáról, megtekintheted a laboratóriumi mű-

szereinkről és preparátum-gyűjteményünkről készült fotókat, továbbá diák-

jaink előadásainak, kutatásainak anyagait, valamint segédanyagokat találsz 

a versenyekre és az érettségire való felkészüléshez.  

 

Honlapunk: www.biokemia.hmg.hu  

  

http://biokemia.hmg.hu/kezdolap


Kódszám: 0008 

Sport tagozat 

Vizilabda-élsportolói csoport 

 
Szentesen több évtizedes hagyománya van a vízlabdának, ennek köszönhe-

tően sportolóink mindig is a sportág legjobbjai között voltak. 

 

Miért jó a sporttagozat? 

Az ide jelentkező tanulók emelt óraszámban tanulják a testnevelés tantár-

gyat. A gyakorlati képzésen túl, elméleti képzésben is részesülnek. 

Az emelt óraszámon túl, napi két edzéslehetőséget is biztosítunk az ide je-

lentkező diákoknak. 

A képzés során a testnevelés mellett az idegen nyelvek oktatására is nagy 

hangsúlyt fektetünk. Az iskolában biztosítjuk a diákoknak a nemzetközi 

nyelvvizsga lehetőségét. 

 

Miért jó a vízilabda? 

Egészséges, sportos életmódra nevel. 

A bajtársiasságot, a küzdőszellemet, és a barátságot készségszintre emeli, 

emellett még sok pozitív erkölcsi tulajdonságot tükröz. 

Megtanít a sportszerű közösségi életre és segít elsajátítani a sportjátékok 

okozta felejthetetlen élményeket 

 

Mit biztosít az iskolánk? 

Az itt eltöltött évek alatt felkészít a továbbtanulásra. 

Az idegen nyelvek által más országok kultúráját, sportját megismerteti, segít 

a kapcsolatépítésben. 

Elősegíti a tehetségek sportági előmenetelét a nagy múltú OB I. osztályú 

szentesi csapatba. 

A tagozat óraszámai: 

 9. 10. 11. 12. 

testnevelés 3 óra 3 óra 3+2* óra 4+2* óra 

sportelmélet 2 óra 2 óra 2 óra 2 óra 

edzés 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 

* 2 óra választható 11. és 12. évfolyamon 
  



Kódszám: 0008 

Sport tagozat 

Társastánc-élsportolói csoport 
 

Szentesen több évtizedes hagyománya van a társastáncnak, 2001 óta az or-

szág legeredményesebb társastáncsport egyesülete működik városunkban. 

 

Miért jó a sporttagozat? 

Az ide jelentkező tanulók emelt óraszámban tanulják a testnevelés tantár-

gyat. A gyakorlati képzésen túl, elméleti képzésben is részesülnek.  

Az emelt óraszámon túl, napi két edzéslehetőséget biztosítunk az ide jelent-

kező diákoknak.  

A képzés során a testnevelés mellett az idegen nyelvi képzésre is nagy hang-

súlyt fektetünk. Az iskolában biztosítjuk a diákoknak a nemzetközi nyelv-

vizsga lehetőségét is. 

 

Mit ad a tánc? 

Kiváló sport, a tanulók csapat és versenyszellemben nevelkednek. Önnön 

képességeik megismerése és fejlesztése, adottságaik kiaknázása, testi és 

pszichikai határaik kitágítása, kommunikációs képességeik fejlesztése, moz-

gásművészeti és zenei érzékenységük elmélyítése a táncsportban talán 

egyetlen más sportághoz sem hasonlítható, különleges módon ötvöződik. 

Képzési rendszerünknek megfelelően a SZILVER Táncsport Egyesület 10 

éve Standard és Tíztáncban az ország legeredményesebb táncegyesülete. 

 

Mit biztosít az iskolánk? 

Az eltöltött évek alatt felkészít a továbbtanulásra. 

Az idegen nyelvek által más országok kultúráját, sportját megismerteti, segít 

a kapcsolatépítésben. 

Elősegíti a tehetségek sportági előmenetelét a Szentesi SZILVER Táncsport 

Egyesület segítségével. 

A tagozat óraszámai: 

 9. 10. 11. 12. 

testnevelés 3 óra 3 óra 3+2* óra 4+2* óra 

sportelmélet 2 óra 2 óra 2 óra 2 óra 

edzés 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 

* 2 óra választható 11. és 12. évfolyamon 
  



Kódszám: 0007 

Irodalmi-drámai-média tagozat 
 

Pedagógiai munkánk fő célja a személyiségfejlesztés. Szeretnénk kreatív, 

önálló és nyitott embereket nevelni, akik közéleti érdeklődéssel, jó kapcso-

latteremtő képességekkel bírnak, mernek és tudnak a nyilvánosság előtt sze-

repelni, egyaránt fogékonyak társadalmi és művészeti kérdésekre. Az iroda-

lom, a történelem, az anyanyelv, az ének, a színházművészet és a filmművé-

szet iránt érdeklődő fiatalokat felkészítjük a továbbtanulásra. Az országos 

beiskolázású irodalmi-drámai osztálytípus nálunk, Szentesen működik a leg-

régebben, 1978 óta folyamatosan. Az eddigi tapasztalatok alapján a végzett 

diákok zöme humán szakos pedagógus lesz, vagy valamilyen közművelő-

dési pályára lép. S bár tagozatunknak nem elsődleges célja a színészi pályára 

történő felkészítés, évfolyamonként 3-4 tanuló hivatásos színjátszó lesz. Az 

osztálytípus nyitott más irányban is, hiszen végzett diákjaink között van jo-

gász, közgazdász, orvos és külkereskedő is. 

A diákok a szokásos gimnáziumi tantárgyak mellett részt vesznek az iro-

dalmi-drámai tagozat speciális elméleti és gyakorlati foglalkozásain.  

Az elméleti képzésnek két fő eleme van: a színházi alapismeretek (itt dra-

maturgiai alapfogalmakkal, dráma- és színháztörténettel foglalkoznak), és 

az emelt óraszámban tanult irodalom. A délelőtti órarend része még a be-

szédtechnika és a tánc is. A délutáni program kreatív játékokra, önismereti 

és csoportdinamikai gyakorlatokra, kifejezőeszközöket fejlesztő tréningekre 

épül, így jut el fokozatosan a színpadon való csoportos és egyéni fellépésig. 

A tagozaton évente hat-nyolc diákszínpadi előadás készül, a lehető legkü-

lönbözőbb stílusokban.  

 

A médiás képzés az irodalmi-drámai képzéssel párhuzamosan működik a 

tagozaton, így az első két évben, az ún. alapozó képzésben minden, a tago-

zatra járó diák megismerkedik a filmek és a média világával, majd 10. osz-

tály végén – szabadon választható módon – a diákok szakosodnak színházi, 

illetve filmes szak irányába. A színházi specializációt tanuló diákok a fent 

leírtak alapján folytatják emelt óraszámban a szakmai munkát, a filmes spe-

cializációt választó diákok pedig megtanulnak önállóan videofelvételeket 

készíteni, szerkeszteni, digitalizálni, jártasságot szereznek a kamera és az 

editáló eszközök világában, megtanulnak szerkeszteni, videoriportokat ké-

szíteni. Megismerkednek a világítástechnika szerepével, az újságkészítés, a 

rádió- és televíziós műsorok alapjaival, az internet tömegkommunikációs vi-

lágával. Összességében felkészülnek a média tantárgy érettségi vizsgájára.  
 

 



Kiemelt médiás területek: 

- dokumentumkészítés számítógéppel 

- fényképezés 

- beszédtechnika 

- rádiós ismeretek 

- újságírás (igényes és világos anyanyelvi használat) 

- tv-s műsorszerkesztés 

- riportkészítés (rádiós, televíziós, filmes) 

- a film formanyelve és műfaj azonosítás 

- adott témára rövid terjedelmű, önálló fikciós film készítése (a készítés összes 

fázisa) 

A tagozat tanulói márciusban egyéni mustrán mutatják meg, mennyit fej-

lődtek egy év alatt, negyedik év végén pedig közép- vagy emelt szintű 

dráma/média érettségi vizsgát tehetnek.  

Az alkalmassági vizsga követelményei 

Nyilvános felvételi vizsgát tartunk, melyen a szülők is jelen lehetnek.  

Az alkalmassági vizsga a következőkből áll:  

Beszéd: A vizsgázók 5 szabadon választott, lehetőleg korukhoz illő verssel (vagy 

3-4 vers mellett 1-2 prózarészlettel) adnak számot szép és kifejező magyar beszé-

dükről.  

Fogalmazás: helyben megadott témáról kell összefüggő szöveget alkotni; a ma-

gyar nyelvi kifejezőkészséget, a kreativitást vizsgáljuk.  

Ének-zene: két dallal bizonyítják a jelentkezők képességeiket (ebből az egyik 

népdal legyen), majd egyszerűbb kottaolvasási és ritmusgyakorlatok következnek, 

esetleg hangszeres játék. /Akik nem tanultak hangszeres zenét, nem kerülnek hát-

rányos helyzetbe, akik viszont tanultak, hozzák magukkal hangszerüket a felvéte-

lire! /  

Mozgás: a ritmusérzék, a testi koordináció bemutatására szolgál, ehhez melegítő 

vagy tornaruha feltétlenül szükséges.  

Játék: a rögtönzőkészség, a kreativitás szóban, gesztusokban, mozgásban meg-
nyilvánuló formáit játékos feladatok keretében vizsgáljuk.  

 

A tagozat óraszámai: 

Tantárgy/évfolyam 9. 10. 11. 12. 

magyar nyelv és iroda-

lom 

5 4 5 5 

színházi alapismeretek 

 

1 1 2 4 

média     1     1     4      4 

beszédtechnika 1 1 1 1 

ének 1 1 1 0 

tánc 2 2 2 2 



 

 
Kódszám: 0011 

Földrajz tagozat 

 
A 2011/2012-es tanévtől kezdődően a gim-

názium kínálata a földrajz tagozattal bő-

vült. A Szegedi Tudományegyetemmel 

együttműködve alakítottuk ki e tagozat 

képzési struktúráját. 

Az ide jelentkező tanulók emelt óraszám-

ban tanulják a földrajz, fizika, informatika 

és rajz tantárgyakat. 

A diákok minden tanévben terepgyakorlaton vesznek részt. 

Képzésünk célja, hogy az itt tanulók széles körű ismereteket sajátítsanak el 

Földünkről, különösen a hazai táj fejlődéséről, sajátosságairól, társadalmi-

gazdasági viszonyairól, a természeti és társadalmi környezetben lejátszódó 

folyamatok kapcsolatrendszeréről. 

Kiemelt területek: 

- csillagászat 

- környezetvédelem 

- meteorológia 

- térinformatika 

- térképészet 

A nálunk megszerzett tudás birtokában olyan egyetemi tanulmányokat foly-

tathatnak, amelynek elvégzése után önálló munkaköröket is betölthetnek a 

környezettudományhoz kapcsolódó alap- vagy alkalmazott kutatásokat 

végző munkahelyeken, illetve a környezettudomány eredményeit alkalmazó 

szakigazgatási szerveknél, önkormányzatoknál, kutató-fejlesztő intézetek-

ben, gazdasági tevékenységet végző vállalkozásoknál és civil szervezetek-

nél. 

A tagozat óraszámai: 

Tantárgy/évfolyam 9. 10. 11. 12. 

földünk és környezetünk 4 4 2+2* 2+2* 

fizika 2 2 2 1 

informatika 2 2 1 1 

* 2 óra választható 11. és 12. évfolyamon 

  



 

 

Humán tagozat 

Kódszám: 0014 

Ki ajánljuk a képzést? 

 akit érdekel az irodalom, a történelem, az anyanyelv és az idegen 

nyelvek 

 aki a következő területeken akar továbbtanulni: 

- bölcsészettudomány 

- jogtudomány és igazgatás 

- pedagógusképzés 

- kommunikáció 

- gazdaságtudományok 

- nemzetvédelem 

- egészségtudomány 

- társadalomtudomány 

 Mit kínálunk? 

 magasabb óraszámú képzést magyarból és történelemből 

 több olvasnivalót, elmélyültebb tanulási lehetőséget 

 11. és 12. évfolyamon további plusz órákat 

 tehetséggondozást: versenyekre, pályázatokra való felkészítést 

 kapcsolatot egyetemi tanszékekkel, egyetemistákkal 

 rendhagyó tanórákat meghívott kortárs írókkal, költőkkel, irodal-

márokkal, történészekkel, előadóművészekkel 

A tagozat óraszámai: 

Tantárgy/évfolyam 9. 10. 11. 12. 

magyar nyelv és irodalom 6 5 6+2* 5+2* 

történelem 3 4 4+2* 4+2* 

filozófia 0 0 0 1 

* 2 óra választható 11. és 12. évfolyamon 

  



Általános tantervű csoport 
 

Kódszám: 0006 

Kinek ajánljuk az általános tantervű képzést? 

  

 Azoknak a jó képességű szorgalmas tanulóknak, akiket minden tu-

dományterület érdekel, de pillanatnyilag még egyik mellett sem 

akarják elkötelezni magukat. 

 Azoknak, akik a kor igényeinek megfelelően két idegen nyelvet sze-

retnének elsajátítani magas szinten. 

  

Milyenek a nyelvtanulási lehetőségek? 

Első idegen nyelv: 

 heti 4 óra 

 csoportbontásban. 

 választható nyelvek: angol, német, francia vagy orosz 

Második idegen nyelv: 

 heti 3 óra 

 csoportbontásban. 

 választható nyelvek: angol, német, francia, orosz vagy latin 

 

A csoport tanulói többlet órákat kapnak magyar nyelv és irodalomból, ma-

tematikából valamint informatikából. A 11. és 12. évfolyamon heti 2x2 órá-

ban emelt szintű órákat választhatnak. 

  



Hat évfolyamos képzés  

(Sportbarát, emelt óraszámú informatika  
 és idegen nyelvi oktatás) 
 

Kiknek célszerű ezt a képzési formát választani? Kód: 0010 

 

1. A megalapozott tudással rendelkező, tehetséges és szorgalmas gyerekek-

nek. 

2. Azoknak, akik a kor igényeinek megfelelően két idegen nyelvet szeretné-

nek elsajátítani magas szinten. 

3. Azoknak, akik heterogén osztályban tanulnak, és a körülmények nem biz-

tosítják megfelelő ütemű fejlődésüket. 

4. Akik szeretik a kihívásokat, az egészséges versenyszellemet, amely jobb 

munkára ösztönöz. 

5. Akik valami mást szeretnének, mint eddig. 

6. Akik szűknek érzik az általános iskolai kereteket. 

7. Akik 12 és 18 éves koruk között szeretnének hat éven át folyamatosan, 

váltás és törés nélkül készülni az érettségire és a felvételire. 

8. Akik bíznak magukban, tehetségükben. 

9. Akik a 8. osztály elvégzése után mindenképpen gimnáziumban szeretné-

nek továbbtanulni.  

 

A képzés során a Szentesi Vízilabda Klubbal és a Szilver Táncsport Egye-

sülettel együttműködésben biztosítjuk a diákok élsportolói pályára való ké-

szülését. 


