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Pályaválasztási rendezvényünk (nyílt nap) szervezése a vírushelyzettől 

függ.  Tervezett időpontok:  

2022.11.17. (csütörtök) 8.00   és  2022.11.29. (kedd) 8.00 

 

A felvételi jelentkezéssel kapcsolatban információk találhatók a gimnázium 

honlapján: www.kisfaludy.hu.  
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Induló képzési formák: 

9/NY 

   0010     gimnáziumi képzés angol nyelvi előkészítő évfolyammal       (5 év)  

   0011     gimnáziumi emelt matematika képzés  

                 angol nyelvi előkészítő évfolyammal       (5 év) 

   0012     gimnáziumi emelt történelem képzés  

                                                  angol nyelvi előkészítő évfolyammal       (5 év) 

9.A 

   0020  gimnáziumi képzés – általános tanterv       (4 év)  

   0021 gimnáziumi képzés – digitális tagozat         (4 év)  

 

   

A képzési formák ismertetése: 

0010   Az öt éves nyelvi előkészítő osztály első évében a választott I. idegen nyelvet 

heti 12 órában, a II. idegen nyelvet heti 6 órában tanulják a diákok jól felkészült 

kollégáktól, nyelvvizsgáztató tanároktól. A megszerzett magas színvonalú 

nyelvtudás és a nyelvvizsga-bizonyítvány előnyt jelent a továbbtanulásnál és a 

munkába állásnál is. 

0011 / 0012     Az osztály azon tanulói, akik szeretnének emelt szinten 

matematikát, illetve történelmet tanulni, már a nyelvi előkészítőben plusz 

órában foglalkoznak a tantárggyal, olyan kiegészítő ismeretekkel is 

megismerkednek, amelyek a felsőfokú tanulmányokhoz szükséges emelt szintű 

érettségire való felkészülést erősítik.  

 

0020  Az általános tantervű képzés felkészít az érettségire, illetve a 

továbbtanulásra vagy szakmaválasztásra.  

0021  A digitális tagozaton a digitális kultúra tantárgy egyes elemeit külön 

szaktanár oktatja. A tanulók felkészülhetnek az ECDL-vizsgákra, elsajátíthatják 

a média világában használt speciális digitális ismereteket, és igény szerint emelt 

szintű informatikai tudást szerezhetnek. 

 

 

A közép- és emelt szintű érettségi vizsgákra felkészülést külön foglalkozásokkal 

(fakultációkkal) segítjük. 

 

Több idegen nyelvet tanulhatnak diákjaink. Az angol mellett választható 2. idegen 

nyelv a német vagy az orosz, 3. nyelvként szakköri keretben pedig a spanyol vagy 

az orosz nyelv. A tanórákon túl nemzetközi projektekben és vidám iskolai 

programokban (pl. Oktoberfest, nyelvi hét, Valentin-napi dalfordító verseny) 

vehetnek részt tanulóink.  

 



A felvételi eljárás rendje: 

Az iskola felvételi vizsgát nem tart, az elbírálás a hozott pontok alapján történik. A 

hozott pontokat a 7. osztály év végi és 8. osztály félévi jegyeinek átlagaként 

számoljuk (a magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika és a tanult 

idegen nyelv tantárgyakat figyelembe véve).  

 

Mit kínálunk még? 

támogató légkör 
Nagy odafigyeléssel, nyugodt körülményeket biztosítva 

neveljük tanítványainkat. 

angol, német, orosz, 

spanyol 

Több idegen nyelvet is megismerhetnek diákjaink. 

ingyenes 

próbanyelvvizsga  

A nyelvvizsgára felkészítés során a diákok kipróbálhatják 

tudásukat iskolán belül, nyelvvizsgáztató tanárokkal. 

külföldi projektek eTwinning programok, lengyelországi partneriskola 

ökotudatosság Ökoiskolaként környezetünk védelmére nevelünk. 

idegenforgalmi 

ismeretek 

Utazás és turizmus fakultációt választhatnak tanulóink, 

amelynek elvégzéséről tanúsítványt kapnak. 

zenei képzés 

Az intézményünk részeként működő zeneiskolában 

elkezdhetők vagy folytathatók a zenei tanulmányok színes 

hangszerválasztékban (furulya, fuvola, klarinét, oboa, 

szaxofon, hegedű, zongora). A zeneiskolai képzés segít 

felkészülni az ének-zene érettségi vizsgára, és egyes 

szakokon (pl. tanító, óvónő) a felvételin és a tanulmányok 

alatt is kamatozik az itt szerzett tudás. 

díjak, kitüntetések 

A kiemelkedő tanulmányi teljesítményt, tudományos 

munkát, pályázatokat, közösségi munkát oklevéllel, 

pénzjutalommal díjazzuk. 

szociális ösztöndíj 

Havi rendszerességgel ösztöndíjat adunk a rászoruló 9. 

évfolyamos diákjainknak Sümeg Város Önkormányzatának 

anyagi támogatásával. 

pályaorientáció Pályaválasztást támogató programokat szervezünk. 

sport Jó sportolási és versenyzési lehetőségeket biztosítunk.  

élmények Vidám diákprogramok. 

menza Menzai ellátás az iskola épületében vehető igénybe. 

kollégium 

Biztonságos kollégium helyben, csak saját diákjainknak. 

Tanulószoba, internet-hozzáférés, fejlesztő foglalkozások, 

szaktanári segítség, sportolási lehetőségek állnak a diákok 

rendelkezésére. Kollégistáink aktív résztvevői koncerteknek, 

kulturális eseményeknek, vidám diákprogramoknak. 

 


