Beiskolázási tudnivalók
Gimnáziumunkba felvételi vizsga nélkül bekerülhetnek a hozzánk
jelentkező diákok. Felvételkor az általános iskolai tanulmányi
eredményeket vesszük figyelembe. Kiemelten kezeljük a magyar
nyelv és irodalom, a történelem, a matematika és az idegen nyelv
eredményeinek átlagát.
A nyílt napon lehetőséget biztosítunk intézményünk
megismerésére, tájékozódó beszélgetésre az intézmény igazgatójával.
A református szellemiség, lelkiség elmélyítését szolgálják a reggeli
áhítatok, bibliaórák, a csendes napok és a táborozások.

0001 Négyévfolyamos gimnázium:

 Kózepszintű erettsegire felkeszítes.
 Igeny eseten a felvetelihez szűkseges tantargyakból
emelt szintű erettsegi vizsgara való felkeszítes.

Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit!
Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne,
mert ő munkálkodik.”
(Zsoltárok 37,4-5.)
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0002 Angol nyelvi tagozat:

 A nyelvtanítas csópórtbóntasban heti 5 óraban tórtenik.
 A diakók szóbeli keszseget is fólyamatósan fejlesztjűk.
 Cel a sikeres kózep– illetve emelt szintű erettsegi,nyelvvizsga.

0003 Német nyelvi tagozat:

 A nyelvtanítas csópórtbóntasban heti 5 óraban tórtenik.
 A diakók szóbeli keszseget is fólyamatósan fejlesztjűk.
 Cel a sikeres kózep– illetve emelt szintű erettsegi,nyelvvizsga.

0004 Digitális kultúra:

 A 10. evfólyam vegen elórehózótt kózepszintű erettsegi
vizsga letetelere van lehetóseg.
 A 11-12. evfólyamón az emelt szintű erettsegi vizsgara
felkeszítes az alap óraszamón felűl heti 2 óraban.
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Ezek vagyunk MI…

Miért MINKET válassz?



1-12. evfólyam



nincs felveteli



kózel 300 tanűló



csaladias legkór



a Hólt-Tisza kózelsege



kis letszamű ósztalyók / csópórtók



szep kórnyezet, kívűl-belűl felűjítótt epűlet



szemelyes ódafigyeles



tantermeink digitalis tablaval felszereltek



egyeni sajatóssagók figyelembe vetele



minden hetfó reggel kózós ahítat a templómban



tamógató pedagógűs kózósseg



a hónap űtólsó vasarnapjan csaladi istentisztelet



tóbb tagózat kózűl is valaszthatsz



18. eve rendezzűk meg a Refórmatűs Iskólak



a fakűltaciók akar egy fóvel is elindűlnak (pl.

Orszagós Meseíró, Mesemóndó, Kezműves, Szepíró
es Angól/Nemet fórdító Talalkózójat.


rajz/enek)


Szakkóreink:
 ECDL
 spórt (kósar- es kezilabda, labdarűgas)
 idegen nyelv



DOK nap



a tanev vegen rendezzűk meg a REALIS Olimpiat



REALIS vagy Csaladi nappal fejezzűk be a tanevet

ECDL vizsgara, versenyekre, nyelvvizsgara való
felkeszítes



kózóssegi

prógramók

spórtmeccsek)

(pl.

tanar-diak

