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Tinódisnak lenni jó!

TISZTELT ÉRDEKLŐDŐ!

Iskolánk 69 éves, kínálata mindenkor rugalmasan alkalmazko-
dott az igényekhez, valamint a törvényi előírásokhoz. 

Tevékenységünk sokrétű: nappali rendszerű négy évfolyamos 
gimnáziumi képzés mellett változatos szabadidős programok 
és sportolási lehetőségek színesítik az oktatást.

Érdeklődés és képességek szerint di�erenciálunk. 

A diákok kb. fele vidékről bejáró. Esztétikusan kialakított 
környezetben, jó hangulatú közösségekben dolgozunk. 

Iskolánk vállalja, hogy a gimnáziumi képzési formánál felkészíti 
diákjait az emelt szintű érettségi vizsgára magyar nyelv és 
irodalom, matematika, történelem, angol nyelv, német nyelv, 
�zika és biológia tantárgyakból, a középszintű érettségi vizsgá-
ra a kötelező vizsgatárgyakon túl informatikából, kémiából, 
földrajzból. Amennyiben igény van további tantárgyakból 
érettségire való felkészítésre, azt a létszámtól és a rendelkezés-
re álló óraszámtól függően biztosítjuk. 

Iskolánk akkreditált kiváló tehetségpont. 

A tehetséggondozáshoz szakköröket, a hátránykompenzálás-
hoz korrepetálásokat szervezünk.

Oktatunk sajátos nevelési igényű tanulókat szakértői és rehabi-
litációs bizottság vagy nevelési tanácsadó szakvéleményének 
�gyelembevételével.

Iskolánk ECL és ORIGÓ nyelvvizsgahely. 
 



ÁLTALÁNOS TANNYELVŰ KÉPZÉS REÁL IRÁNYULTSÁGÚ KÉPZÉS IDEGEN NYELVI KÉPZÉS

2631 kód 2632 kód 2633 kód

HAGYOMÁNYOS RENDEZVÉNYEINK
Tinódi Kupa atlétikai verseny, karácsonyi ünnepség, 
Tinódi ünnepség, Diákírók, diákköltők találkozója,
Öregdiákok találkozója, gólyabál, szalagavatók, 
ballagás, diáknap, sítábor, túratábor,
osztálykirándulások, színházlátogatások, 
angyalposta

VÁLASZTHATÓ FOGLALKOZÁSOK
szakkörök, énekkar, táncoktatás,
DÖK rádiósok  önképzőköre

SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK
diáksport-egyesület, tömegsport, atlétika, 
labdajátékok (kézilabda �ú/leány, kosárlabda �ú, 
röplabda �ú/leány, labdarúgás �ú/leány), érettségire 
felkészítő fakultáció, falmászás, teke, úszásoktatás

 9.A OSZTÁLY

Az osztály tanulói normál oktatásban vesznek részt a keret-
tantervre épülő helyi tanterv szerint. 9. évfolyamtól emelt 
óraszámban készítünk az érettségi vizsgára matematika és 
angol nyelv tantárgyakból heti 4 órában. 

A felvételi rangsor a hozott pontok alapján készül, felvételi vizsga 
nincs.
 

A felvételi eljáráshoz a hozott pontok számítása a 7. évfolyam 
végén, illetve a 8. évfolyam félévekor elért érdemjegyek 

alapján történik. Felvételi vizsga országosan 
egységes felvételi követelmények alapján. 

 9.A OSZTÁLY

A matematika oktatása emelt szinten, heti 5 órában folyik. 9. 
évfolyamtól emelt óraszámban, heti 4 órában tanítjuk az angol 
nyelvet.

A felvételi rangsort a hozott pont (50%), a matematikából tett 
központi felvételi vizsga eredménye (40%), illetve az anyanyelvi 
feladatlap eredménye (10%) határozza meg.

9.B OSZTÁLY

Emelt szintű oktatás angol és német nyelvből heti 5-5 
órában. Felkészítés középfokú (B2), illetve felsőfokú (C1) komp-
lex nyelvvizsgára.

A felvételi rangsort a hozott pont (50%), a matematikából tett 
központi felvételi vizsga eredménye (10%), illetve az anyanyelvi 
feladatlap eredménye (40%) határozza meg.

Az A osztályban csoportbontást alkalmazunk matematika, idegen nyelvek, digitális kultúra, történelem és testnevelés  tantárgyakból.

Sajátos nevelési igényű  tanulóknál a felvételi
vizsgát  a szakértői és rehabilitációs  bizottság
szakvéleménye alapján  szervezzük meg.

Az írásbeli felvételi vizsga időpontja: 
2021. 01. 23. (10 óra)

Pótló írásbeli felvételi vizsga időpontja:
2021. 01. 28. (14 óra)

A vizsgára jelentkezés határideje:
2020. 12. 04.

Értesítés az eredményről:
2021. 02. 08.


