Részletesebben a 2210-es kódú képzésről 2018-ra
(természettudományos orientáltságú, magyar-angol kéttannyelvű gimnáziumi osztály)
NÉGY ÉV A KÉPZÉSI IDŐ
Ezt az osztályt elsősorban azoknak javaslom, akik:
 Jó tanulmányi eredménnyel rendelkeznek (4,0-est meghaladó átlag)
 jók angolból
 több nyelvet szeretnének elsajátítani
 a középiskola után mindenképpen tovább akarnak tanulni
 érdeklődnek a természettudományos tantárgyak iránt (azon belül is a biológia és a kémia)
Ez az osztály tulajdonképpen angol nyelvi alapokra épülő, általános képzést biztosító, olyan gimnáziumi osztály,
amelyben a biológia és a kémia tantárgyak tanulása órarendileg mind a négy tanévben biztosított. Ugyanakkor
igyekszünk a lehető legrugalmasabb, de magas színvonalú oktatással megteremteni a lehetőséget a „bármilyen”
irányú továbbtanulás felé.
Fő cél:
A legalább középfokú, de lehetőség szerint felsőfokú angol nyelvvizsga, illetve e mellett még egy középfokú
nyelvvizsga (német, francia és orosz közül lehet választani – de csak az a csoport indul be, amelyet legalább 12en választanak), majd a TOVÁBBTANULÁS.
2020-tól a magyar felsőoktatásba csak úgy lehet majd bejutni, hogy a megcélzott kar tantárgyi listáján
szereplők közül legalább egyet (van ahol már most is kettőt, pl. orvosi) EMELT szinten kell majd
teljesíteni. Ezért is fontos, hogy jó képességű gyerek esetében olyan iskolát kell választani, ahol ezt a
felkészítést BIZONYÍTHATÓAN megkapja.
Az utóbbi 3 év adatai alapján ELLENŐRIZHETŐEN az alábbi eredményeket produkálták a diákjaink:
Angol nyelvből összesen 228 fő teljesített átlagosan 4,96-os eredményt
Biológiából összesen 99 fő teljesített átlagosan 4,63-as eredményt
Informatikából (közismereti) összesen 35 fő teljesített átlagosan 4,86-os eredményt
Kémiából összesen 67 fő teljesített átlagosan 4,65-ös eredményt
Matematikából összesen 97 fő teljesített átlagosan 4,61-es eredményt
Német nyelvből összesen 53 fő teljesített átlagosan 4,95-ös eredményt
Történelemből összesen 31 fő teljesített átlagosan 4,78-as eredményt
A különböző szakmai alapismeretekből az emelt szintű érettségik csak most jelentek meg, így ezekből még
nincs három évre visszamenő adat, így az itt felsoroltak a 2017-es eredmények:
Elektronikai alapismeretekből 11 fő teljesített 4,46-os eredményt
Gépészeti alapismeretekből 5 fő teljesített 4,60-as eredményt
Informatikai alapismeretekből 14 fő teljesített 4,50-es eredményt
Kisebb darabszámú emelt szintű érettségik vannak még fizikából, magyar nyelv és irodalomból, francia
nyelvből, spanyol nyelvből, testnevelésből. Valamennyi 4,5 feletti átlaggal.

Hat tantárgyból is szerepelünk az OKTV-ken az ország legeredményesebb iskoláit
felsoroló ranglistákon:
matematikából a 2., magyar nyelvből a 4., fizikából a 6., kémiából a 14.,
német nyelvből a 18. és angol nyelvből 32. helyen állunk.
E mellett a TOP100-ban vagyunk még:
informatika, földrajz, biológia, történelem, irodalom, spanyol nyelv tantárgyakból
Eddigi tapasztalataink szerint ezek az osztályok igen elhivatottak a nyelvtanulás iránt, s jó százalékkal teljesítik a
fent említett „Fő célt”. Több éves statisztikáink alapján, már az érettségi évében 90%-ot meghaladó a
továbbtanulási, s 60% körüli a felsőfokú, s gyakorlatilag 100%-os a középfokú nyelvvizsga arány. Diákjaink kb.
egyharmada kettő, néhányan három különböző nyelvből tett nyelvvizsgával megy el tőlünk.
Általában igen jó szellemiségű közösség, aktív iskolai közélettel. A természettudományos orientációt fenntartói
kérésre indítottuk be, de azért ebben az osztályban a humán érdeklődésűek sem fognak csalódni. Ez azért
lehetséges, mert a képzés szerkezete olyan, hogy bármilyen továbbtanulás irányába nyitott, hiszen bármely

tantárgy választható fakultációnak: így pl. a matematika és a fizika a műszaki, magyar nyelv és irodalom, idegen
nyelvek, történelem a humán, esetleg a biológia és a kémia az orvosi pályára történő továbbtanulás esetén.
Az idegen-nyelvi, informatikai és matematika órák kezdettől fogva csoportbontásban zajlanak (max.:20 fő). A
„faktos”, azaz emelt szintű érettségire felkészítő órákon is általában 15-25 fő van, de a laborban, méréseken
(fizika, kémia, biológia) kizárólag kiscsoportos a foglalkozási forma 4-12 fővel! Emellett fontos szerepet kapnak
a versenyfelkészítések is, melyek az eredményességtől függően akár egyéni foglalkozások is lehetnek.
Fontos tudni, hogy itt van angol szóbeli nyelvi felvételi, de erre csak azokat fogjuk behívni, akiknél a központi
felvételi és a hozott pontszámok összege eléri a 190-et! Az ennél kevesebb ponttal rendelkezők sajnos nem
tudnak bejutni erre a szakra.
Tehát a bejutás a hozott (100)+központi felvételi (150)+nyelvi felvételi (50) pontok alapján dől majd el.
Erre a kódra bejutó 8. osztályos tanulók osztálytársaik lesznek a jelenleg a Boronkay nyelvi előkészítőjébe járó
diákjainknak.
(Az alábbi táblázat csak tájékoztató jellegű, a törvényi előírások és egyéb hivatalos dokumentumok változásai
miatt módosulhat!)
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A szabadon tervezhető órakeretből az alábbi tantárgyak óraszámait szeretnénk megemelni:
matematika, informatika és történelem hiszen ezeket a tantárgyakat angolul is tanulják majd, az idegen
nyelvi órák számát a sikeres nyelvvizsga érdekében, valamint a biológiát és a kémiát.
A piros színnel írt tantárgyakból biztosítjuk a célnyelvi érettségit. Így ezek segítségével INGYENESEN
juthatnak majd a diákjaink FELSŐFOKÚ NYELVVIZSGÁHOZ.

Az emelt szintű képzés általában plusz két órával jár hetente és tantárgyanként. Két tantárgy felvételét javasoljuk
tanulóinknak, de aki meg tudja órarendileg oldani, választhat többet is.
Várható bejutási ponthatár (csak tájékoztató jellegű): 245 pont
Ez 4,5-ös tanulmányi eredmény mellett kb. 78 %-os felvételi teljesítményt jelent a három tárgyból (angol,
magyar, matematika) együttvéve, ami néhány hetes intenzív felkészülés mellett nem okozhat gondot egy jó
képességű gyerek számára!
Fábián Gábor
igazgató

