A felvétel feltételei:

GÖNCZI FERENC GIMNÁZIUM
OM azonosító:
Címe:
Igazgató:
Beiskolázási felelős:
Tankerületi Központ:
Szervezeti egység kód:
Telefon/fax:
Honlap:
E-mail:

A felvétel a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tanulmányi eredményei alapján
(valamennyi tantárgy) készített rangsor szerint történik.

037 631
8960 Lenti, Zrínyi út 5.
Árkovicsné Pezzetta Claudia
Bíró Krisztina
Zalaegerszegi
ZA3601
92/551-350
www.gonczigimnazium.hu
info@gonczigimnazium.hu

Nyílt nap: 2021. december 8. 8 óra
További információk:

Választható
nyelv

Első
idegen
nyelv:
angol,
német
(haladó)
második
idegen
nyelv:
angol,
német)
4 évfolyamos gimnáziumi
Első
képzés
idegen
nyelv:
angol,
német
második
idegen
nyelv:
angol,
német)

Kollégiumi elhelyezés biztosított: nem
Felvételi vizsga:

nincs

Egyéb információ
(pl. tagozat, emelt szintű
oktatás, orientáció…)

Idegen nyelvi
óraszámok: az 1.
idegen nyelvből heti 5
óra, a 2. idegen
nyelvből heti 4 óra.
A 11-12. évfolyamon
kiscsoportokban
felkészítés emelt szintű
érettségire heti 8 illetve
9 óra.
Idegen nyelvi
óraszámok: az 1.
idegen nyelvből heti 4
óra, a 2. idegen
nyelvből heti 3 óra.
A 11-12. évfolyamon
kiscsoportokban
felkészítés emelt szintű
érettségire heti 8 illetve
9 óra.

Felvehető
létszám

Belső kód

4 évfolyamos gimnáziumi
képzés emelt idegen nyelv

0002

Osztály megnevezése

0001

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK

28

28

Az iskolai oktatás a 2020. szeptember 1-től felmenő rendszerben bevezetett
kerettantervre épülő helyi tanterv alapján történik.
A gimnázium legfontosabb feladata a felsőfokú tanulmányokra való felkészítés, ezért
kiemelten kezeljük diákjaink idegen nyelvi kompetenciájának fejlesztését. Napjainkban
felértékelődött az idegen nyelvtudás szerepe, itthon és külföldön nyelveket jól beszélő
szakembereket keresnek. A B2 nyelvvizsga megszerzése a diplomaszerzés feltétele.
Ehhez segít hozzá gimnáziumunk emelt idegen nyelvi képzése.
A négy évfolyamos gimnáziumi képzést azoknak a tanulóknak ajánljuk, akik még nem
döntötték el, hogy az érettségi után milyen területen, képzésben szeretnének tovább
tanulni vagy szakmát szerezni.
Mindkét képzésben 2 idegen nyelv tanulása kötelező. Első idegen nyelvként angol
vagy német nyelv választható, második idegen nyelvként pedig angol, német nyelv. Az
emelt idegen nyelvi képzésben az 1. idegen nyelvet heti 5, a 2. idegen nyelvet heti 4
órában tanulhatják a diákok. A másik képzésben az 1. idegen nyelvet heti 4, a 2. idegen
nyelvet heti 3 órában tanítjuk.
A matematika, az informatika, az idegen nyelv tantárgyakat csoportbontásban oktatjuk
minden évfolyamon.
A 11-12. évfolyamon a kétszintű érettségi és a felvételi vizsgára a tanuló választása
szerint, emelt óraszámban, kis csoportokban készítjük fel diákjainkat, a 11. évfolyamon
heti 8, a 12. évfolyamon pedig heti 9 órában.
Iskolánk tanulmányi ösztöndíjban részesíti a Gönczi Ferenc Alapítvány támogatásával
azokat a tanulókat, akiknek tanulmányi átlaga legalább 4,75.
A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
tanulók a beiratkozásra hozzák magukkal az érvényes szakértői véleményt.
Tanórán kívüli lehetőségek: könyvtár, énekkar, iskolai sportkör, házi bajnokságok
többféle sportágban, sítábor, tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások,
nyelvvizsgára való felkészítés, színházlátogatás, mozgalmas diákélet, kirándulások,
egyebek.
Az oktatáshoz két informatikai szaktanterem, két nyelvi labor, humán és
természettudományi szaktantermek, önálló osztálytermek, tornaterem, kondicionáló terem
áll rendelkezésre.
Minden tanulónak étkezést tudunk biztosítani.

