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Hogyan tovább?

Melyik szakma a 

gyermekemnek való?

Mit javasoljak neki?

Egyetemi diploma 

vagy OKJ-s szakma?

Melyik iskolát/szakmát

válasszam?

4-5 év múlva is ugyanazt 

gondolom majd, mint most?



gimnázium               felsőoktatás

4 (5) év szakmaválasztás 

szakgimnázium szakirányú

4 év felsőoktatás

szakma

+ 3 - 6 év

+ 3 - 6 év

Továbblépési lehetőségek

szakközépiskola     szakma

3 év max. érettségi

munka

+ 2 év



Változások a felsőoktatási
felvételi eljárásban

Minden felvételizőnek 

kötelező lesz 2020-tól

- egy emelt szintű érettségi 

és 

- egy középfokú 

nyelvvizsga!!

Melyik iskolatípus 

biztosítja

a felkészülést?

423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a felsőoktatási felvételi eljárásról

GIMNÁZIUM



Mert a GIMNÁZIUM:

• 4/5 év haladék a szakmaválasztásra

• út a felsőoktatásba

• több lehetőség  →  diploma vagy érettségire épülő OKJ

• magas szintű nyelvtudás →

több álláslehetőség

• jobb tanulási kompetenciák

→ könnyebb képezhetőség

JÓ DÖNTÉS!



Iskolánkról:

3 szakmai területen

működik:

• gimnázium

• kollégium

• zeneiskola

Címek:

Ökoiskola

eTwinning partnerintézmény 



160 +1 év = tekintélyes múlt + innovatív jelen



A Kisfaludy  Gimnázium  képzései

9.A osztály Képzési idő: 4 év

 informatika emelt óraszámban 

Kód: 0002

 normál gimnáziumi képzés

Kód: 0004

9/Ny osztály       Képzési idő: 5 év

 nyelvi előkészítő osztály

• I. idegen nyelv heti 14 órában

• II. idegen nyelv heti 4 órában

• informatika heti 2 órában

• a fennmaradó óraszámban szinten tartás, új ismeretek közlése

Kód: angol 0001 ,  német 0003



9.A /informatika/

• 9-10. osztályban heti 3-3 informatika óra

• 10. osztály után lehetőség előrehozott középszintű 

érettségi vizsga letételére

• 11-12. évfolyamon emelt szintű tananyag 

(programozás stb.)

• Továbbtanulás szakirányban: akár OKJ, akár 

egyetem 

Pl: rendszergazda, webprogramozó, 

mérnök informatikus … 



9.A /normál/

Azoknak, akik

érettségi bizonyítványt szeretnének

továbbtanuláshoz vagy

olyan szakmához, amely érettségihez kötött,

még nem tudják, mik akarnak lenni,

később döntik el, milyen tantárgyakból 

szeretnének több órát a felkészüléshez.



9/Ny (nyelvi előkészítő osztály)

 nyelvvizsga-centrikus oktatás

 nyelvtanulás nem csak tanórákon 

(nemzetközi projektek, anyanyelvi segítők,

nyelvi vetélkedők)

 nyelvi környezet  (tanulmányutak, 

kirándulások) 

 gyakorlott nyelvvizsgáztató tanárok helyben

 ingyen próbanyelvvizsgák helyben



Eredmények HOZZÁADOTT ÉRTÉK  országos 4. hely 

HATÉKONY

NYELV-

OKTATÁS



EREDMÉNYEK

• TANULMÁNYI 

VERSENYEK

• FAIR PLAY KUPA

• SZAVALÓVERSENYEK

• VERSÍRÓ PÁLYÁZATOK

• HADI TORNA -

KATASZTRÓFAVÉDELEM



Tanulmányi kirándulások határon túl



Bátaapáti 

„atomtemető”

Tanulmányi kirándulások



Mosonmagyaróvár -

Cikolasziget



Bőny

14-es szélerőmű

Gönyű

kombinált ciklusú gázerőmű

Győr

Audi



Utazás és turizmus

szabadon választható tantárgy

tanulmányi ideje: 2 év 
elvégzéséről

oklevelet

állítunk ki

érettségi vizsga

tehető

a tantárgyból
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Kisfaludy Nap



SZALAGAVATÓ



Utolsó tanítási nap a gimnáziumban.



KOLLÉGIUM

MENZA

Vidéki tanulóinkat

külön fiú- és leány részen,

4 ágyas szobákban helyezzük el.

Tanulószoba,

internet-hozzáférés,

sportolási lehetőségek,

külön programok.



A sümegi gimnázium erősségei:

 minőségi szakmai munka – elhivatottság – támogató attitűd

 tanítás és nevelés egységben

 eredményes nyelvvizsgára felkészítés

 spanyol, orosz szakkör igény szerint

 közép- és emelt szintű érettségi vizsgára felkészítők akár 

személyre szabottan

 tudományos munka: pályázatok (pl. Az év geográfusa, 

kémikusa, irodalmára, történésze”)

 tanulmányi munka elismerése: díjak

 szociális ösztöndíj a 9. évfolyamon



Mit nyújt még a sümegi gimnázium?

 tanórán kívüli, szabadon választott foglalkozások

(pl. könyvklub, robotprogramozás, Oblivion, sport, ...)

 tanórán kívüli szórakoztató programok

(oktoberfest, teaház és pogácsaparti, Valentin napi dalfordítás, …)

 zeneiskolai tanulmányok helyben

 sport →  röplabda/fiú- és lányfoci, házibajnokságok

 digitális napló → folyamatos tájékoztatás

 közösségi szolgálat → 84 partnernél

Nyugodt, biztonságos környezet, családias légkör

elérhető közelségben.



Diákjaink voltak I.

dr. István Lajos – Széchenyi –díjas orvosprofesszor

dr. Csom Gyula - Széchenyi –díjas orvosprofesszor, BME 

dékánja

dr. Gács Gyula – neurológus, pszichiáter főorvos, a Semmelweis 

Orvostudományi egyetem tanára

dr. Tölgyesi József – Kodolányi János Főiskola docense

dr. Jakab Imre – címzetes egyetemi tanár, orvos

Makkai Béla – Károli Gáspár Református Egyetem 

tanszékvezető egyetemi docens

Miller Lajos – operaénekes

Zoób Kati – divattervező

Feinek György – író, költő

Simon István - költő



Diákjaink voltak II.

Végh László - Sümeg polgármestere

dr. Kiss Csilla - Sümeg város jegyzője

dr. Györkös Nikoletta - a Sümegi Járási Hivatal vez.

Nagy József - kanonok

dr. Szijártó István - háziorvos

dr. Mészáros Iván - sebész főorvos

dr. Csalló Mária - nőgyógyász

Kaiser Mihály - idegenvezető, az ÖDBK elnöke

Oszkai Réka - keramikus

a helyi általános iskola és gimnázium tanárai      

jelentős arányban



Diákjaink továbbtanulása 2018

Pannon Egyetem:    

agrármérnök

anglisztika

mérnökinformatikus

pénzügy - számvitel

turizmus – vendéglátás

Nemzeti Közszolg. Egyetem

katona

Szegedi Egyetem

biológus

tanár (biológia – kémia)

Pécsi Tudom. Egyetem

tanár (angol – biológia)

Óbudai Egyetem

formatervező mérnök

Győri Széchenyi Egyetem:

gazdasági informatikus

munkaügy és társ. bizt. Szak

gyógypedagógia

rekreáció szervezés

jogász

BGE 

gazdaság és menedzsment

nemzetközi tanulmányok

ELTE (Szombathely):

anglisztika    

tanító

Debreceni Egyetem:

jogi kar



OKJ: autóelektronika (3),

családsegítő asszisztens,

logisztikus,

műkörmös,

számviteli ügyintéző (2) ,

szoftverfejlesztő,

turisztikai értékesítő

Diákjaink továbbtanulása 2018

54 ….    érettségire épülő, 

iskolarendszeren belüli 

képzés

Szakképzésben - nappali 

oktatásba

belépés 25 éves korig!

2 szakma szerzése 

ingyenes!

(diplomával is)



Tehát miért a jó döntés a SÜMEGI gimnázium?

☺ megbízható, eredményes képzés

☺ hatékony nyelvtanítás - magas nyelvvizsgaarány 

☺ egyénre szabott oktatás

☺ támogató légkör  – „jófej”, segítőkész tanári csapat

☺ időmegtakarítás – gyorsabb ügyintézés az iskola                                
közelsége miatt (50 környékbeli település)

☺ a szülő és gyermek közeli kapcsolatban marad
(kamaszkor!)

MINŐSÉGI OKTATÁS ELÉRHETŐ KÖZELSÉGBEN

MERT: 



A felvételi eljárás rendje

•Felvételi vizsga nincs. 

• Elbírálás a hozott pontok alapján:

magyar irodalom,

magyar nyelv,

történelem,

matematika és a 

tanult idegen nyelv

7. osztály év végi és 

8. osztály félévi

jegyeinek átlagaként



Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és

Alapfokú Művészeti Iskola

Az intézmény adatai:

Cím:  8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3.

Tel.: 87/550-010

Honlap: www.kisfaludy.hu

Facebook: Kisfaludy Sándor Iskola, Sümeg

Intézményvezető: Szeidlné Lakos Éva


