
Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola 
OM: 203204                7632 Pécs, Aidinger János út 41. 

Levelezési cím és ideiglenes telephely: 7632 Pécs, Anikó utca 1. 

 

 
 
Tel:  72/450-351  E-mail:  afg@arpad-pecs.hu  
  
Honlap: www.arpad-pecs.hu  Facebook:  www.facebook.com/arpad.pecs 
 

 
Tisztelt Szülő! Kedves Diákunk! 

 

NYOLC ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS (5-12. évf.) 
2021/2022. tanév 

 
Osztály jelzése Osztálytípus 1. idegen 

nyelv 
2. idegen nyelv 
(9. évfolyamtól) 

 
 

5.a 
 

 
fél osztály: 

Digitális technológiák 
emelt szintű képzés 

 

 

angol, vagy 
német 

 

angol, vagy 

német, vagy 
olasz 

 
fél osztály: 

Informatika-
kommunikáció emelt 

szintű képzés  

5.b 
 

egész osztály: 
Angol nyelvi emelt szintű 

képzés  
angol 

német, vagy 
olasz 

 

 
▪ Az 5. évfolyamtól induló nyolc évfolyamos gimnáziumi képzés az érettségire és a 

felsőoktatási intézményekben való sikeres továbbtanulásra készíti fel a tehetséges 
tanulókat.  

▪ Mindegyik osztályban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, az informatikát és 
a matematikát. 

▪  Az idegen nyelv óraszáma a nem tagozatos csoportokban is magasabb a kötelezően 
előírtnál: heti 4 óra. 

▪ Az informatika oktatás korszerűen felszerelt, szélessávú internet-kapcsolattal 
rendelkező szaktantermekben folyik.  

▪ A gépekhez való hozzáférés délután is megvalósulhat szakkörök és szabad 
géphasználat formájában. 

 

Az angol nyelvi emelt szintű képzés (tagozat) 

• Az angol nyelvet heti 6 órában tanulják azok a diákjaink, akik magas szinten kívánják az 
angol nyelvet elsajátítani.  

• Ez lehetőséget ad előrehozott érettségi vizsga és nyelvvizsga megszerzésére.  
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• 11-12. osztályra képessé teszi a szorgalmas tanulókat az angol nyelvi emelt szintű 
érettségi vizsga és a felsőfokú nyelvvizsga sikeres letételére. 

• Az angol nyelv oktatását és más kultúrák megismerését segítik nemzetközi projektjeink 
és szervezett tanulmányi kirándulásaink, melyeknek keretében számos külföldi országba 
juthatnak el diákjaink, és gyakorolhatják az angol nyelv használatát. 

 

A digitális technológiák emelt szintű képzés (tagozat) 

• Komplex képzés, melyben a digitális kultúra (informatika) tantárgy mellett 5-7. 
évfolyamon a technika és tervezés tantárgy digitális ismereteit is mélyebben tanítjuk. 

• A digitális kultúra (informatika) tantárgyat a kerettantervi alapórán kívül legalább + heti 
2 tanórában tanítjuk, összesen tehát heti 3-4 órában. 

• A magas szintű felhasználói ismeretek mellett programozást is tanulnak tagozatos 
diákjaink. 

• Az informatika, a digitális kultúra iránt érdeklődő tanulóink e képzés keretében 
megalapozhatják a felsőoktatásban, elsősorban műszaki-informatikai irányban tervezett 
tanulmányaikat. 

• Kiváló alapot ad versenyekhez, ECDL vizsgához, előrehozott informatika érettségihez; a 
12. osztály végén pedig az emelt szintű érettségi vizsga letételéhez. 

 

Az informatika-kommunikáció emelt szintű képzés (tagozat) 

• Az informatika tantárgyat a kerettantervi alapóra + heti 1 tanórában tanulják a diákok.  

• Emellett heti 1 órában megjelenik a kommunikáció különböző formáinak elmélete és 
gyakorlata különböző tantárgyak keretében:  

o  a szövegalkotás és megjelenítés modern formái – magyar nyelv és irodalom;  
o a vizuális kommunikáció digitális formái – vizuális kultúra,  
o a verbális és nonverbális önkifejezés formái – dráma és színház 
o a fotó, a videó, a filmkészítés, stb. egyszerűbb technikai eljárásai, a média 

működése - mozgókép és médiakultúra.  

• Tanulmányaik során az informatikai ismeretek mellett a tanulók médiatudatossága, 
szóbeli és írásbeli kommunikációs képessége is fejlődik. 
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A továbbhaladásról kizárólag a tanulmányi eredmények alapján döntünk. 

 

4. osztályos tanulóink nyolc évfolyamos gimnáziumban való továbbhaladásának helyi 

feltételei, szabályai: 

1. Az alábbi tantárgyakból a félévi osztályzat legalább jó (4) legyen, legfeljebb az egyik 

tantárgyból lehet közepes (3 osztályzat): 

a. magyar nyelv és irodalom 

b. matematika 

c. környezetismeret  

d. idegen nyelv  

e. informatika (csak a digitális technológiák / informatika-

kommunikáció csoportba jelentkezőknél) 

 

2. Saját, intézményi gimnáziumi jelentkezési lap kitöltése. 

 

Ha a feltételeknek eleget tevő tanulók létszáma meghaladja az osztály, illetve az emelt 

óraszámú csoportok keretszámát; a bekerülést a jelentkezők összesített pontszámának 

rangsora dönti el. 

 

Az összesített maximális pontszám 25 pont, melynek számítása az alábbiak szerint történik: 

 

Az 1. pontban szereplő tantárgyak félévi osztályzatainak összege az alábbiak szerint: 

Emelt óraszámú angol nyelvi képzés esetén: az angol nyelvi osztályzat kétszeresen számítva, 

a magyar nyelv és irodalom, a matematika, és a környezetismeret osztályzatának összesített 

pontszáma (25 pont).  

/ A 2 – 4. évfolyamon emelt óraszámú angol nyelvi képzésen részt vevő tanulók összesített 

pontszáma (az emelt óraszámú angol nyelvi képzésre való jelentkezés esetén) +1 ponttal kerül 

számításra (összes pontszám +1 pont)./ 

A digitális technológiák emelt szintű képzés / informatika-kommunikáció emelt szintű 
képzés esetén: az informatika, a magyar nyelv és irodalom, a környezetismeret, az idegen 
nyelv és a matematika osztályzatának összege (25 pont).  

 

Azonos összesített pontszám esetén a jobb félévi tantárgyi átlagot elért tanuló, további 

egyezés esetén a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló részesül előnyben. 

A gimnáziumban való továbbhaladás helyi feltételeit nem teljesítő tanuló csak külön 

mérlegelés után, igazgatói engedéllyel haladhat tovább a nyolc évfolyamos gimnáziumban. 
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Amiben több a mi iskolánk… 

 

• Iskolaváltás nélküli haladás lehetősége az érettségiig. 

• Szilárd alapok, klasszikus értékek, jól hasznosítható - versenyképes tudás 
közvetítése. 

• Országos átlag feletti kompetenciamérés eredmények. 

• Képességeknek megfelelő folyamatos fejlesztés: tehetséggondozás, felzárkóztatás. 

• Angol nyelvi, informatika és informatika-kommunikáció tagozatos osztályok. 

• Eredményes felkészítés az érettségire és a nyelvvizsgára. 

• Akkreditált Kiváló Tehetségpont. 

• Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye. 

• Sikeres felkészítés a felsőfokú továbbtanulásra. 

• Környezettudatos nevelés; Örökös Ökoiskola cím. 

• Színes iskolai élet: szakkörök, sportkörök, projektek, külföldi utazások, 
hagyományok, zeneiskola, művészeti iskola. 

• Gyermekközpontúság, partnerség. 
 
 
 
 
 
 

            Takáts-Kaposi Laura 
         igazgató 
 
Pécs, 2021. január 8. 
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