
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A FELVÉTELRŐL 

A Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium felvételt hirdet 

gimnáziumi képzésére a 2022/23. tanévre 8. osztályt végzett tanulók számára.  

A 2022/23. tanévben induló tagozataink kódszámai: 

1. Négyosztályos gimnázium emelt óraszámú angol nyelvi osztálya - Tagozatkód: 0001 

2. Négyosztályos gimnázium általános tantervű osztálya - Tagozatkód: 0002 

A gimnázium kódja: 028280 

Jelentkezni az általános iskolákban beszerezhető jelentkezési lapon és adatlapon kell. A 

felvétel tanulmányi eredmény alapján történik, felvételi vizsga nem szükséges. 

 

ISKOLÁNK SAJÁTOSSÁGAI 

→ Kiemelten kezelt anyanyelvi oktatásásunk kompetenciaközpontú. 

→ Kiváló tanulmányi környezet: szaktantermek, nyelvi laborok, könyvtár, modern sportudvar. 

→ Az érettségi tantárgyakat több évfolyamon emelt óraszámban tanítjuk, továbbá emelt- és 

középszintű érettségi felkészítéseket végzünk kis és nagy létszámú diákcsoportjainknak. 

Érettségi felkészítőink nemcsak az írásbeli, hanem a szóbeli érettségi vizsgára is segítik 

felkészülni az érettségi előtt állókat.  

→ Emelt óraszámú digitális kultúra (informatika) oktatással, programozó és robotika 

szakkörökkel rendelkezünk. 9.-10. évfolyamokon szakkör, 11.-12. évfolyamokon 

fakultációk formájában foglalkozunk a programozás tudományával, mely a logikus 

gondolkodás és az emelt szintű informatika érettségire való felkészítés mellett lehetőséget 

ad a programozás alap- és középszintű ismereteinek elsajátítására.  

→ ECDL bizonyítvány szerzésének a lehetősége biztosított. 

→ Kiemelt fontossággal bír intézményünkben az idegen nyelvek oktatása. A Language Cert 

partnerintézményeként törekszünk a nyelvvizsgákra való minél alaposabb felkészítésre.  

→ A diákklub, valamint a sokszínű és kreatív diákélet segít a szabadidő igényes eltöltésében. 

→ 11.-es diákjaink rendszeresen látogatják a határon túli magyarlakta területeket. 

→ A magas szintű tantárgyi tudás elsajátítása mellett nagy hangsúlyt fektetünk a legfontosabb 

emberi tulajdonságok átadására (empátia, hazaszeretet, segítségnyújtás, egészséges 

életmód), a gyermekek nevelésére. Intézményünkben a központban a gyermek áll és annak 

testi-lelki biztonsága. 

→ Testnevelés órán kívüli sportolási lehetőségeink amatőr és egyesületi szinten: atlétika, 

birkózás, honvédelem, kosárlabda, szertorna, vívás, zumba. 

→ Iskolánkban 9., 10., és 12. évfolyamon testnevelés órába épített, értékközvetítő 

társastáncoktatás folyik. 

→ Akkreditált Kiváló Tehetségpont vagyunk, felkutatjuk és kiemelten foglalkozunk a 

tehetséges diákokkal. 



→ Minden évfolyamon felekezet szerinti hitoktatás folyik, mely nemcsak a kultúra, a 

műveltség szempontjából fontos, hanem emberségre, erkölcsösségre is nevel. 

→ Az egyházi és világi szervezeteknek hála, az 50 órás közösségi szolgálat letöltésének 

lehetőségei biztosítottak. A diák úgy teljesíti, hogy közben hasznára lehet városának, 

közösségének, iskolájának. 

→ A kollégiumi elhelyezés megoldható. 

A TAGOZATOK RÉSZLETES BEMUTATÁSA 

1. Négyosztályos gimnázium emelt óraszámú angol nyelvi osztálya 

Tagozatkód: 0001 

Ebbe az osztályba azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik egyetemen vagy főiskolán 

akarnak továbbtanulni, és a középiskolában magas szintű tantárgyi felkészülés mellett magas 

színvonalú idegennyelvtudást és nyelvvizsgát kívánnak szerezni. 

Az emelt óraszámban angolt tanuló osztály heti 5 órában foglalkozik a nyelv elsajátításával. 

Célunk, hogy mindenki megszerezze a középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga 

bizonyítványt, vagy akár a felsőfokú, C1 komplex vizsga és második nyelvvizsga 

megszerzésére is legyen lehetőség.  

 

Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink az általuk választott tantárgyból sikeresen 

felkészülhessenek az emelt szintű érettségire és felsőfokú tanulmányaikra. Ezek az emelt 

szintű érettségire felkészítő csoportok alacsony létszámmal is elindulnak, a 11-12. évfolyamon, 

órarendbe épített szaktárgyi órákkal segítik a sikeres továbbtanulást. 

 

Kiemelten kezeljük a digitális kultúra oktatását. A diákok 9.-10. évfolyamon szakkörökön, 

11.-12. évfolyam során fakultációkon ismerkedhetnek meg a programozás tudományával,  

mellyel lehetőséget kapnak az alap- és középszintű ismeretek elsajátítására. 

A felvétel tanulmányi eredmény alapján történik (alsó szint: 4,00). 

 

2. Négyosztályos gimnázium általános tantervű osztálya 

Tagozatkód: 0002 

Az érettségi bizonyítvány megszerzésével egyetemen vagy főiskolán történő továbbtanulásra, 

illetve felsőfokú szakképzésre való jelentkezésre készítjük fel a diákokat. 

Ennek érdekében a 11-12. évfolyamon órarendbe épített szaktárgyi, emelt szintű érettségire 

felkészítő tanórák segítik a sikeres továbbtanulást, melyek akár alacsony létszámmal is 

elindulnak. 



Az idegen nyelv oktatása csoportbontásban folyik angolból és németből, 11. és 12. évfolyamon 

emelt óraszámban. Ez lehetőséget biztosít a középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga 

bizonyítvány megszerzésére. 

Kiemelten kezeljük a digitális kultúra oktatását. A diákok 9.-10. évfolyamon szakkörökön, 

11.-12. évfolyam során fakultációkon ismerkedhetnek meg a programozás tudományával,  

mellyel lehetőséget kapnak az alap- és középszintű ismeretek elsajátítására. 

A felvétel tanulmányi eredmény alapján történik (alsó szint: 3,50). 

A JELENTKEZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

Jelentkezni az általános iskolákban beszerezhető jelentkezési lapon és adatlapon kell.  

A felvételiző tanuló a jelentkezési lapon érdeklődésének megfelelő sorrendben mindkét 

tagozatot, mindkét kódszámot megjelölheti.  

A felvétel tanulmányi eredmény alapján történik, felvételi vizsga nem szükséges. A 7. osztály 

év végi és a 8. osztály félévi eredményeiből a közismereti tárgyak (magyar, matematika, 

történelem, idegen nyelv, földrajz, biológia, kémia, fizika, informatika) osztályzatait számítjuk 

be. 

Az általános iskolát intézményünkben elvégzett tanulók a gimnáziumi osztályokban 

folytathatják a tanulmányaikat. Ehhez szükséges, hogy a tanuló tanulmányi eredménye elérje 

az adott tagozaton elvárt szintet.  

A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél 

előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, 

akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének 

településén található, illetve akinek sajátos helyzete azt indokolja. 

Nyílt nap: információ az intézményi közösségi oldalon és a honlapon lesz megtalálható 

Elérhetőségeink: 

Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 

Nagy Róbert intézményvezető 

5900 Orosháza Bajcsy-Zs. u. 1. 

Tel.: 68-411-771 

E-mail: iskola@szekacs.lutheran.hu 

mailto:iskola@szekacs.lutheran.hu

