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Várjuk a 8. és 4. osztályos általános iskolai tanulók jelentkezését 

az alábbi képzési formákra a 2019/2020. tanévre: 
 
 

 

GIMNÁZIUMI KÉPZÉS 
 

 

Négy évfolyamos gimnáziumi képzés 

 Emelt szintű ANGOL NYELVI gimnáziumi képzés  

(036007 0001) 

A képzés specialitása: az angol nyelv oktatása 

csoportbontásban, emelt óraszámban történik 

Második idegen nyelvként választható: francia nyelv, német 

nyelv, orosz nyelv 

 Emelt szintű NÉMET NYELVI gimnáziumi képzés  

(036007 0002) 

A képzés specialitása: a német nyelv oktatása 

csoportbontásban, emelt óraszámban történik 

Második idegen nyelvként választható: angol nyelv, francia 

nyelv, orosz nyelv 

A tanárok munkáját segítik az interaktív táblával, valamint a 

diákok által használható táblagépekkel felszerelt nyelvi 

laboraink. 

A legkiválóbb diákjainknak lehetőségük van helyben, a 

Debreceni DEXAM kihelyezett nyelvvizsgaközpontjában 

bizonyítványt szerezni.  

 HUMÁN TAGOZATÚ gimnáziumi képzés 

(036007 0014) 

A képzés specialitása: a magyar nyelv és irodalom, valamint a 

történelem társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy 

oktatása emelt óraszámban történik. 

 REÁL TAGOZATÚ gimnáziumi képzés 

Matematika: (036007 0015) 

Biológia: (036007 0016) 

A képzés specialitása: a tagozaton választható matematika, 

illetve biológia szakirány. Ezeken a képzéseken a matematika, 

valamint a biológia tantárgy oktatása történik emelt 

óraszámban, melyek mellett a fizika, vagy kémia tantárgy 

emelt óraszámban kötelezően választandó. Az oktatást segíti a 

folyamatosan korszerűsödő biológia, illetve fizika/kémia 

szaktantermeink használata.  

 A HUMÁN/REÁL TAGOZATÚ gimnáziumi képzés célja: a 

szakirányú továbbtanulás elősegítése.  

 ÁLTALÁNOS TANTERVŰ gimnáziumi képzés 

 (036007 0003) 

A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol vagy 

a német, második idegen nyelvként az angol, francia, német, 

orosz nyelv választható. 

 
Nyolc évfolyamos gimnáziumi oktatás 

(036007 0008)  

Képzési idő: 8 év 

A nyolcosztályos gimnazisták már az 5. osztálytól kettő idegen 

nyelvet tanulnak. 

Az oktatott idegen nyelvek: angol és német 

A képzés célja: tehetséggondozás; felsőfokú tanulmányokra 

való felkészítés. 

 

SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS 
 

 Rendészet és közszolgálati ágazati oktatás 

(036007 0009) 

Képzési idő: 4 év 
 

A képzés célja a rendészeti szakmákra való felkészítés, úgymint 

rendőr, tűzoltó, katasztrófavédelem, rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok, közszolgálati ügyintéző gyakorlati ismeretek és 

rendészeti szakmai idegen nyelv tantárgyakkal készítjük diákjainkat a 

szakirányú továbbtanulásra. Célunk tovább a fizikális állóképesség heti 

5 testnevelés és 3 önvédelmi óra megtartásával. Hangsúlyos az 

ifjúságvédelem és a bűnmegelőzés feladatainak bemutatása is.  

A képzéshez egészségügyi alkalmassági követelményeknek való 

megfelelés szükséges. 
 

 Informatika ágazati oktatás 

(036007 0010) 

- INFORMATIKAI RENDSZERÜZEMELTETŐ  

Képzési idő: 4 + 1 év 
 

Informatikai rendszerüzemeltető szakunkon vállalkozások, cégek 

informatikai rendszerhálózatának karbantartásához, javításához, 

üzemeltetéséhez kapcsolódó kompetenciákat szerezhetik meg 

tanulóink. 

A 4 éves szakirányú szakgimnáziumi képzés után egy év alatt – 

szakmai tantárgyakat tanulva – technikusi oklevelet szerezhetnek a 

tanulók. A technikusi bizonyítvány mellett végzőseink a CISCO 

nemzetközi bizonyítványt is megszerezhetik. 

Iskolánk ECDL vizsgaközpont.  

 

 

 

Várunk minden diákot sok szeretettel iskolánk képzéseire! 
 

 

 

 

Minden képzési formára a jelentkezőket tanulmányi eredményük 

alapján vesszük fel, felvételi vizsga nincs. 

Vidéki tanulóinknak kollégiumunk áll rendelkezésre. 

 

 

Nyílt napok: 2018. november 22. (csütörtök) és  

2018. november 28. (szerda) 800 órától 

2019. január 26. (szombat) 1000 Iskolabejárás  

 

                       
 

 


