
Négy évfolyamos gimnáziumi osztályok:

A humán osztály azon diákok számára ideális, akik az idegen nyelv, a magyar nyelv és irodalom 
vagy a történelem tantárgyakat tanulják szívesen. A tanulók érdeklődésüknek megfelelően a 
következő lehetőségek közül választhatnak az osztály keretein belül: 

- idegen nyelvi (angol vagy német),
- idegen nyelvi (angol vagy német) és magyar,
- idegen nyelvi (angol vagy német) és történelem. 

Az osztály valamennyi tanulója magas óraszámban tanulhatja az idegen nyelveket (első nyelv-
ként angol vagy német választható). Aki emelt óraszámban szeretné a magyar vagy történelem 
tárgyakat tanulni, az kilencedik osztálytól kezdődően többletórákon vehet részt ezekből a tan-
tárgyakból is. Akik a történelem tantárgyat választják, azok a 9-10. évfolyamon latin nyelvet 
és kultúrtörténetet tanulnak ezen a választott órán. A fakultatív magyarórán az első két évben 
az alapóra anyagának kiegészítése, gyakorlása, rendszerezése folyik. A 11. és 12. évfolyamon a 
többletórák mindkét tárgyból az emelt szintű érettségire való felkészülésben segítenek, a 10. 
év végén lehetőség van a korábbi választás módosítására is.
A jelentkezési lap kitöltésekor elegendő a humán osztályt megjelölni, az osztályon belüli válasz-
tásról a beiratkozáskor kell nyilatkozni. 
Kollégiumi elhelyezést biztosítunk.

Azonosító kód: 12  Felvehető létszám: 32 fő

Felvételi feltételek: A felvételről a 7. év végi és 8. félévi érdemjegyek figyelembe vételé-
vel döntünk. A rangsorolás alapját képező tantárgyak: magyar nyelv, irodalom, történelem, egy 
idegen nyelv, matematika, fizika, kémia, biológia (a humán osztályban a fizika, kémia, biológia 
tantárgyakat fele arányban számítjuk).

Nyolc évfolyamos gimnáziumi képzés

A következő tanévben is egy osztállyal indítjuk nyolc évfolyamos gimnáziumi osztályunkat. Azo-
kat a jó képességű, jó tanulmányi eredményű 4. osztályos általános iskolás lányokat és fiúkat vár-
juk Csongrádról és vonzáskörzetéből (Felgyő, Csanytelek, Tömörkény, Baks), valamint Szentesről 
és vonzáskörzetéből, akik távlatokban továbbtanulásra – egyetemi tanulmányokra készülnek.
Ötödik osztálytól kezdve, emelt óraszámban és csoportbontásban tanulják az idegen nyelvet és 
az informatikát. Iskolánkban megvalósuló jó gyakorlatként tanórai keretek között ismerkednek 
meg a programozható Lego robotokkal. A diákoknak lehetőségük nyílik érdeklődésüknek megfe-
lelő tehetséggondozó szakkörök munkájába bekapcsolódni, versenyeken, pályázatokon indulni. 
Diákjaink rendszeresen érnek el sikereket anyanyelvi, matematika és informatika versenyeken. 
A tantermi órákat több kirándulás egészíti ki:  rövid városkörnyéki túrák, színházlátogatás, a 
tanév végén pedig erdei iskola színesíti tanulmányaikat.
A jelentkezés módja: a továbbtanulási jelentkezési lap kitöltésével, amelyen a 3. év végi és a 4. 
félévi értékelést kell feltüntetni. A pontszámba beszámító tantárgyak: magyar nyelv, irodalom, 
matematika, környezetismeret, rajz, testnevelés, ének, technika. 
Jelentkezési lapot iskolánk portáján is lehet kérni, vagy letölthető honlapunkról. 
Kollégiumi elhelyezést biztosítunk.
Bemutató órák: 2010. november 8 (hétfő) 1400-kor
Szülői értekezlet: 2011. január 10. (hétfő) 1630-kor

Azonosító kód: 16  Felvehető létszám: 32 fő

Idegen nyelv: angol vagy német, 8. évfolyamtól felvehető második nyelvként német, an-
gol, olasz, francia, latin, spanyol.
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