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Az intézmény iránt érdeklődő tanulók és szüleik számára 2018. november 20-án (kedd) 8:30 órától bemutató
órákat és 16:00 órától felvételi tájékoztató szülői értekezletet tartunk (Szeged, Csongor tér 1.).
ANGOL NYELVI TAGOZAT (kódszáma: 0001)
Az itt tanulók négy éven keresztül emelt óraszámban tanulják az angol nyelvet, felkészülnek az emelt szintű angol
nyelvi érettségire. Az angol nyelv és az angolszász kultúra elsajátítását angol anyanyelvű lektorok segítik.
A tanulók a 11–12. évfolyamon további egy vagy kettő emeltszintű érettségire felkészítő tantárgyat választhatnak
emelt óraszámban. Ezek lehetnek a magyar nyelv és irodalom, történelem, a német, francia, olasz, szerb, kínai
nyelv (a kínai nyelv oktatása angol nyelven folyik), a matematika, informatika, biológia, fizika, kémia, földrajz,
ének-zene, mozgóképkultúra és médiaismeret, vizuális kultúra, testnevelés tantárgyak.
A tanulók felvétele írásbeli és szóbeli felvételi vizsga alapján történik. A tanulók közös központi írásbeli vizsgát
tesznek magyarból és matematikából, valamint szóbeli vizsgát angol nyelvből. A szóbeli felvételi vizsga
témaköreit, a részletes felvételi követelményeket és a felvételi pontszám megállapításának szabályait az
intézményünk honlapjáról letölthető részletes felvételi tájékoztató tartalmazza. A felvételi pontszám
számításánál többletpontot kap az a tanuló, aki a gimnázium felvételi előkészítő foglalkozásain részt vesz
legalább egy tantárgy foglalkozásainak legalább 80%-án, továbbá az is, aki második idegen nyelvként a kínai
nyelvet választja.
Felvehetők létszáma: 17 fő.

MÉDIA-INFORMATIKA TAGOZAT (kódszáma 0002)
A tagozaton tanulók 9-10. évfolyamon emelt óraszámban tanulják az informatikát, felkészülnek az előrehozott
érettségi vizsgára. A következő két évben emelt óraszámú képzés keretében készülnek fel mozgóképkultúra és
médiaismeret tantárgyból az emelt szintű érettségi vizsgára, felkészülnek a szakirányú továbbtanulásra,
elsősorban informatikai, kommunikáció- és médiatudományi szakokon.
A tanulók a 11–12. évfolyamon további két emeltszintű érettségire felkészítő tantárgyat választhatnak emelt
óraszámban. Ezek lehetnek az angol nyelv, melynek oktatását angol anyanyelvű lektorok is segítik, a német,
francia, olasz, szerb, kínai nyelv (a kínai nyelv oktatása angol nyelven folyik), az informatika, a matematika,
biológia, fizika, kémia, földrajz, ének-zene, vizuális kultúra, testnevelés.
A tanulók felvétele írásbeli és szóbeli felvételi vizsga alapján történik. A tanulók közös központi írásbeli vizsgát
tesznek magyar nyelvből és matematikából, valamint szóbeli vizsgát informatikából. A szóbeli felvételi vizsga
témaköreit, a részletes felvételi követelményeket és a felvételi pontszám megállapításának szabályait az
intézményünk honlapjáról letölthető részletes felvételi tájékoztató tartalmazza. A felvételi pontszám
számításánál többletpontot kap az a tanuló, aki a gimnázium felvételi előkészítő foglalkozásain részt vesz
legalább egy tantárgyból a foglalkozások legalább 80%-án, továbbá az is, aki második idegen nyelvként a kínai
nyelvet választja.
Felvehetők létszáma: 17 fő.
BIOLÓGIA TAGOZAT (kódszáma: 0003)
A tanulók gimnáziumi tanulmányaik alatt négy éven keresztül, emelt óraszámú képzés keretében készülnek fel
biológia tantárgyból az emelt szintű érettségi vizsgára és a felsőoktatási intézményekbe történő továbbtanulásra,
elsősorban orvosi, gyógyszerészi, egészségügyi, természet- és környezetvédelmi szakirányban.
A tanulók a 11–12. évfolyamon további két emeltszintű érettségire felkészítő tantárgyat választhatnak emelt
óraszámban. Ezek lehetnek a magyar nyelv és irodalom, történelem, az angol nyelv, melynek oktatását angol
anyanyelvű lektorok is segítik, a német, francia, olasz, szerb, kínai nyelv (a kínai nyelv oktatása angol nyelven
folyik), a matematika, informatika, fizika, kémia, földrajz, ének-zene, mozgóképkultúra és médiaismeret, vizuális
kultúra, testnevelés.
A tanulók felvétele írásbeli és szóbeli felvételi vizsga alapján történik. A tanulók közös központi írásbeli vizsgát
tesznek magyarból és matematikából, valamint szóbeli vizsgát biológiából. A szóbeli felvételi vizsga témaköreit,
a részletes felvételi követelményeket és a felvételi pontszám megállapításának szabályait az intézményünk
honlapjáról letölthető részletes felvételi tájékoztató tartalmazza. A felvételi pontszám számításánál
többletpontot kap az a tanuló, aki a gimnázium felvételi előkészítő foglalkozásain részt vesz legalább egy
tantárgyból a foglalkozások legalább 80%-án, továbbá az is, aki eredményesen vesz részt a gimnázium által
meghirdetett Barabás Zoltán biológia versenyen, valamint aki második idegen nyelvként a kínai nyelvet
választja.
Felvehetők létszáma: 17 fő.
TESTNEVELÉS TAGOZAT (kódszáma 0004)
A testnevelés tagozat képzési célja, hogy a tanulók gimnáziumi tanulmányaira építve, azt kiegészítve az élsport
közvetlen utánpótlására alkalmassá váljanak. Az itt tanulók négy éven keresztül emelt óraszámban tanulják az
testnevelés tantárgyat, felkészülnek az emelt szintű érettségire, és a szakirányú továbbtanulásra.
A tanulók a 11–12. évfolyamon további két emeltszintű érettségire felkészítő tantárgyat választhatnak emelt
óraszámban. Ezek lehetnek az angol nyelv, melynek oktatását angol anyanyelvű lektorok is segítik, a német,
francia, olasz, szerb, kínai nyelv (a kínai nyelv oktatása angol nyelven folyik), az informatika, a matematika,
biológia, fizika, kémia, földrajz, ének-zene, vizuális kultúra tantárgyak.
A tanulók felvétele írásbeli és szóbeli felvételi vizsga alapján történik. A tanulók közös központi írásbeli vizsgát
tesznek magyarból és matematikából, valamint szóbeli elbeszélgetés keretében beszámolnak sportsikereikről,
eredményeikről, továbbtanulási terveikről. A szóbeli felvételi pontszám megállapításának szabályait az
intézményünk honlapjáról letölthető részletes felvételi tájékoztató tartalmazza. A felvételi pontszám
számításánál többletpontot kap az a tanuló, aki a gimnázium felvételi előkészítő foglalkozásain részt vesz
legalább egy tantárgyból a foglalkozások legalább 80%-án, továbbá az is, aki eredményesen vesz részt a
gimnázium által meghirdetett Barabás Zoltán biológia versenyen, valamint aki második idegen nyelvként a kínai
nyelvet választja.
Felvehetők létszáma: 17 fő.

ÁLTALÁNOS TANTERVŰ FAKULTÁCIÓS TAGOZAT (kódszám: 0005)
Az itt tanulók felkészülnek a felsőfokú továbbtanulásra, illetve az érettségire épülő szakképzésbe történő
bekapcsolódásra.
A tanulók a 11–12. évfolyamon további egy vagy kettő emeltszintű érettségire felkészítő tantárgyat választhatnak
emelt óraszámban. Ezek lehetnek a magyar nyelv és irodalom, történelem, az angol nyelv, melynek oktatását
angol anyanyelvű lektorok is segítik, a német, francia, olasz, szerb, kínai nyelv (a kínai nyelv oktatása angol
nyelven folyik), a matematika, informatika, fizika, kémia, biológia, földrajz, ének-zene, mozgóképkultúra és
médiaismeret, vizuális kultúra, testnevelés.
A tanulók felvétele írásbeli felvételi vizsga és szóbeli elbeszélgetés alapján történik. A tanulók közös központi
írásbeli vizsgát tesznek magyarból és matematikából, valamint szóbeli elbeszélgetés keretében beszámolnak
érdeklődésükről, eredményeikről, továbbtanulási terveikről. A szóbeli felvételi pontszám megállapításának
szabályait az intézményünk honlapjáról letölthető részletes felvételi tájékoztató tartalmazza. A felvételi
pontszám számításánál többletpontot kap az a tanuló, aki a gimnázium felvételi előkészítő foglalkozásain részt
vesz legalább egy tantárgyból a foglalkozások legalább 80%-án, továbbá az is, aki eredményesen vesz részt a
gimnázium által meghirdetett Barabás Zoltán biológia versenyen, valamint aki második idegen nyelvként a kínai
nyelvet választja.
Felvehetők létszáma: 68 fő.

VALAMENNYI TAGOZATRA VONATKOZÓ KÖZÖS INFORMÁCIÓK
Jelentkezési határidő: 2019.02.18.
Kollégiumi elhelyezés: van.
Első idegen nyelv (amelyet a tanuló általános iskolában már tanult): angol vagy német
Idegen nyelvek, melyek közül még egyet az angol mellett meg kell jelölni a jelentkezéskor:
német, francia, olasz, szerb vagy kínai (a kínai nyelv oktatása angol nyelven folyik).
Harmadik idegen nyelvként választható: szerb nyelv.
A tanuló választása szerint emelt óraszámban készülhet fel 11–12. évfolyamon idegen nyelvből a középfokú
komplex állami nyelvvizsgára.
Emelt szintű érettségire felkészítés 11. évfolyamtól abból az idegen nyelvből választható, amelyet a tanuló 9–10.
évfolyamon már tanult.
A központi írásbeli felvételi vizsgára jelentkezés határideje: 2018.12.07.
A szóbeli vizsga témakörei, kérdései és a szóbeli vizsga értékelésének szempontjai valamint a felvételi
előkészítő foglalkozások időpontjai megtalálhatóak az intézmény honlapján, a „Nyolcadikosoknak” menüpont
alatt. Honlapunk címe:
www.ejg-szeged.sulinet.hu

