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egy gyönyörű műemlék épületben tanulhatsz a belváros szívében (és még a Meki is közel van )
egy jó nevű iskolába járhatsz – jelenleg a gimnáziumok országos TOP listáján az 50. helyen állunk
valamennyi osztályunk „tagozatos” – így garantált, hogy a számodra szimpatikus tantárgyakat már
kilencediktől / hetediktől (!) magasabb szinten és óraszámban tanulhatod
nálunk – a megyében egyedüliként – 6 idegen nyelv közül választhatod ki azt a kettőt, amelyiket tanulni
szeretnéd
itt tuti megszerzed – magánórák nélkül is – a felsőoktatásba való bejutáshoz szükséges minimum egy B2
szintű nyelvvizsgát
iskolánkban a kötelező érettségi tantárgyakat, a nyelveket és az informatikát kis csoportokban tanulhatod,
így több figyelem jut rád
kiváló szaktanárok készítenek fel a közép- és emelt szintű érettségi vizsgákra – így, amennyiben te is
igyekszel, igen jó esélyekkel juthatsz majd be az ország legkedveltebb egyetemeinek valamelyikére
tanáraink a modern technika minden csínját-bínját bevetik, hogy óráikon felkeltsék és fenntartsák a
figyelmedet
a 11. és 12. évfolyamokon azokat a tantárgyakat, amelyek a továbbtanulásodhoz szükségesek, a
leghatékonyabb felkészülés érdekében külön csoportokban és magas óraszámban tanulhatod
minden tanévben szervezünk külföldi tanulmányutakat (Németországba, Franciaországba, Angliába,
Olaszországba, Spanyolországba, Ausztriába, Oroszországba és sítábort Lengyelországba)
mindezeken túl számos kulturális és szabadidős programot szervezünk számodra, hogy diákéveid ne csak a
tanulásról szóljanak
ha szeretsz sportolni, a tesiórákon túl is lehetőséged van csatlakozni különböző szakosztályainkhoz
a DÖK gondoskodik a pezsgő diákéletről és érdekeid képviseletéről az iskolában
és végül: nálunk családias légkör, befogadó közösség, empatikus tanárok, félórás ebédszünet, egy szuper
büfé(s) ……. és számos élmény vár RÁD! 

HOGYAN KERÜLHETSZ BE ISKOLÁNKBA, HA FELKELTETTÜK AZ ÉRDEKLŐDÉSEDET?
Nagyon egyszerűen, csupán …..






jól kell tanulnod (nem baj, ha nem vagy kitűnő, de azért lehetőleg négyes - ötös legyél) – mert a 7. év
végi és a 8. félévi eredményeid beleszámítanak a felvételidbe
meg kell írnod a központi írásbelit magyarból és matematikából
ha haladó nyelvi tagozatra (angol, német) vagy magyar-töri tagozatra jelentkezel, még egy szóbeli
elbeszélgetésen is javíthatsz a pontszámodon
és ami a legfontosabb: minket jelölj első helyen a jelentkezési lapodon
… és biztos, ami biztos: ha mindenképpen nálunk szeretnél tanulni, érdemes több tagozatot is
megjelölnöd.

Ha ennél is többet szeretnél megtudni rólunk, keresd fel iskolánk honlapját (kolcseygimnazium.hu) és
facebook oldalunkat! Honlapunkon minden felvételivel kapcsolatos információt megtalálsz majd a
„Nyolcadikosoknak / Hatodikosoknak” menüpontban.

