KAZINCZY FERENC GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
9021 Győr, Eötvös tér 1. Tel: 96/526-060, fax: 96/316-935
(Érdeklődőknek az igazgatóság tagjai is adnak tájékoztatást, tanácsot.
Tel.: 96/526-061, 526-067, 526-069)
Honlap: www.kazinczy.gyor.hu
OM azonosító: 030696
Intézményvezető: Németh Tibor
Fogadóóra: hétfő 8.30–9.30, tel: 96/526-061
Pályaválasztási felelős: Söptei Veronika
Fogadóóra: hétfő 8.30–9.30, tel: 96/526-066
A 2016/2017. tanévben indítható osztályok:
Tanulmányi terület megnevezése
(tanult idegen nyelv)
4 évfolyamos angol nyelvi emelt
szintű képzés
4 évfolyamos német nyelvi emelt
szintű képzés
Angol nyelvi előkészítő évfolyam +
4 évfolyamos emelt szintű nyelvi
képzés
Német nyelvi előkészítő évfolyam +
4 évfolyamos emelt szintű nyelvi
képzés
8 évfolyamos gimnáziumi képzés

Képzési
idő

Felvehető
létszám

Osztályszám

17 fő
4 év

Tagozatkód
0001

1
17 fő

0002

17 fő

0005

5 év

1
17 fő

8 év

68 fő

0006
2

0008

Az intézményben érettségi vizsgára, felsőfokú továbbtanulásra fel- és előkészítő, általános
műveltséget adó gimnáziumi képzés folyik.
4 évfolyamos gimnáziumi képzés – 34 fő
0001 angol – 17 fő

0002 német – 17 fő

A 4 évfolyamos gimnáziumi képzés intenzív idegen nyelvi oktatással egészül ki emelt szintű tanterv
alapján. Ez azt jelenti, hogy a tanulók a négy év során magas óraszámban tanulják az első nyelvként
választott idegen nyelvet.
Az idegen nyelvi oktatási program alapvető célja az, hogy a gimnáziumi képzésben részt vevő
tanuló legalább egy idegen nyelven, kommunikatív módon legyen képes alkalmazni tudását, és az
érettségi bizonyítvány mellett hozzásegítsük közép- vagy felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítvány
megszerzéséhez is.
Gimnáziumunk idegen nyelvi kínálata: angol, német, francia. Emelt szintű tanterv szerint a
német és az angol nyelvet oktatjuk. Az intenzív nyelvi képzés nem szűkíti le a felsőfokú
továbbtanulási lehetőségeket, ellenkezőleg, növeli bármely egyetemre, főiskolára a bejutás esélyeit
(nyelvvizsga pontok), illetve a felsőfokú tanulmányok idegen nyelvterületen végzésének (teljes
képzés, részképzés) lehetőségét is megalapozza.
Valamennyi közismereti tárgyat a gimnáziumi tanterv alapelvei és követelményei szerint oktatjuk,
tanulóink a pályaorientációjuknak megfelelő tárgyakból tudásukat a 11. évtől emelt szintű vizsgára
való felkészítésen elmélyíthetik.

1

5 évfolyamos gimnáziumi képzés – 34 fő
0005 angol – 17 fő

0006 német – 17 fő

Az 5 évfolyamos gimnáziumi képzést a minisztérium a 2004/2005. tanévtől engedélyezi. 9.
évfolyamon nyelvi előkészítés folyik, két idegen nyelvet tanítunk heti 12, illetve 6 órában. Ezen
kívül heti 4 órában informatikaoktatást, majd a fennmaradó időben képességfejlesztő
foglalkozásokat tartunk. Egyértelmű cél, hogy a tanulók felkészüljenek idegen nyelvből az emelt
szintű érettségi vizsga letételére. Egyéb céljaink, kínálatunk megegyeznek a 4 évfolyamos
képzésnél leírtakkal.
A felvételi vizsga tantárgyai: magyar nyelv és irodalom (írásbeli), matematika (írásbeli), melynek
feladatait egységesen az Emberi Erőforrások Minisztériuma készítteti el.
Időpontja: 2017. január 21. 10.00.
(Igazolt távollét esetén: 2017. január 26. 14.00.)
A felvételi vizsgán elért eredmény a pontszámok 50%-át adja, a másik 50%-ot a 7. osztály év végén
és a 8. osztály félévkor elért érdemjegyek adják, magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem
és idegen nyelv tárgyakból.
Felvehető létszám a 4 és 5 évfolyamos képzésekre (0001, 0002, 0005, 0006-os tagozatkódok):
összesen 68 fő.
Az egységes felvételire jelentkezés határideje: 2016. december 9.
Az iskolába történő jelentkezés határideje: 2017. február 15.
Az egységes felvételire jelentkezési lapot a gimnáziumban, az általános iskolákban lehet kérni,
valamint az Oktatási Hivatal honlapjáról (www.oh.gov.hu) kinyomtatható.
0008 évfolyamos gimnáziumi képzés – 68 fő
Felvehető létszám a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésre (0008-as tagozatkód): 68 fő
Ezt a képzési formát a hagyományos, 4 évfolyamos gimnázium mellett 1992-ben kezdtük el, az
eddigi szép eredmények igazolják szükségességét és létjogosultságát.
Az iskolatípus főbb jellemzői:
A nyelvi és kommunikációs készségek (anyanyelv, idegen nyelv), valamint a természettudományos
műveltséget alapozó (matematika) tárgyak magas óraszámú, intenzív indítása. Az idegen nyelvet, a
matematikát csoportbontásban oktatjuk.
Választható első idegen nyelv: angol, német közül egy, amelyet az egyéni előrehaladás ütemében
közép- vagy felsőfokú „C” típusú nyelvvizsgával zár a diák.
A 9. évfolyamon lép be a második választott élő idegen nyelv oktatása szintén magas óraszámban,
hogy a tanulmányok befejezéséig lehetővé váljék a második nyelvvizsga megszerzése.
A képzés része a fakultatívan tanulandó latin nyelv.
Az óraterv induláskor az életkori sajátosságokat veszi figyelembe, a befejező két évben pedig a
pályaválasztási, továbbtanulási szándékok irányába ad lehetőséget. A nyolc évet tehát egységes
képzési folyamatnak tekintjük, úgyhogy az utolsó két év az érdeklődés, a képességek és a
pályaválasztási szándékok irányában erőteljesen orientált.
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A felvételi vizsga tantárgyai:
Anyanyelv (írásbeli), matematika (írásbeli), melynek feladatait egységesen az Emberi
Erőforrások Minisztériuma készítteti el. A legeredményesebben teljesítő tanulók közül 80–90 főt
szóbeli vizsgára hívunk be, ahol szövegértési ismereteiket mérjük fel.
Jelentkezési lapot azok adhatnak be, akik az általános iskola 4. osztályát végzik. Az egységes
felvételire jelentkezési lapot a gimnáziumban, az általános iskolákban lehet kérni, valamint az
Oktatási Hivatal honlapjáról (www.oh.gov.hu) kinyomtatható. Nem szükséges aláíratni az
iskolákban a lapokat, a szülő egyénileg is intézheti gyermeke jelentkezését.
Jelentkezési határidő az egységes írásbeli felvételire: 2016. december 9.
Az egységes írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2017. január 21. 10.00.
(Igazolt távollét esetén: 2017. január 26. 14.00.)
Az iskola felvételi vizsgáin pontazonosság esetén a következőképpen járunk el: a rangsorolás során
az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos
helyzetű, majd a hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének településén található, ezt
követően a matematika felvételi vizsgán magasabb pontszámot szerzett tanulót.
A gimnáziummal közös igazgatású kollégiumot működtetünk, ahol mind a lányok, mind a fiúk
elhelyezésére van lehetőség. Az igényt a jelentkezési lapon kérjük jelölni.
Intézményünk saját konyhával rendelkezik, a menzai igény jelölése is a jelentkezési lapon
történik. Az órákon kívüli tanulmányi, kulturális és sportlehetőségek köre széles. A gimnázium
diákjai részt vesznek a korosztályuk számára meghirdetett különféle versenyeken, vetélkedőkön is.
Munkájuk eredményességét segíti 25 000 kötetes könyvtárunk.
Nyitott kapuk napjai:
Tájékoztató a 4 és 5 évfolyamos gimnáziumi képzésről:
2016. november 16. (szerda) 17 órától és
2016. november 17. (csütörtök) 15 órától.
Tájékoztató a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésről:
2016. november 7. (hétfő) 17 órától és
2016. november 28. (hétfő) 17 órától.
Németh Tibor
intézményvezető
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