
A Közép-Pesti Tankerületi Központ által a 2021-22-es tanévre engedélyezett 
osztályok száma a leendő 9. évfolyamon: 3 osztály az alábbiak szerint.  
 
Az „A” osztályok egyik fele az emelt óraszámú matematika csoport, ők a 9-10. 
évfolyamon heti 4 tanóra, a 11-12. évfolyamon heti 5 tanóra keretében tanulják a 
matematikát. 
Az „A” osztály profilja hozzájárul matematikából a közép- és emelt szintű érettségi 
vizsgán a nagyobb százalékos teljesítmény eléréséhez, és ezáltal a 
természettudományos irányban való sikeres felsőfokú továbbtanuláshoz.  
Az „A” osztályok másik fele az emelt óraszámú digitális kultúra csoport, a 9-11. 
évfolyamon tanul digitális kultúrát, a NAT ajánlásánál magasabb óraszámban: a 9. 
és 11. évfolyamon heti 3, a 10. évfolyamon heti 2 tanórában.  
Az emelt szintű érettségire felkészítő profilú digitális kultúra csoporttal szembeni 
elvárás, hogy a 11. évfolyam végén a tanulók 80 %-a jó eredménnyel teljesítse az 
előrehozott középszintű informatika érettségi vizsgát, és ajánlás, hogy ők a 12. 
évfolyam végén emelt szintű érettségi vizsgát tegyenek.  
A sikeres emelt szintű digitális kultúra érettségi vizsga jó belépő a műszaki, gazdasági, 
informatikai és mérnöki diplomát nyújtó egyetemekre és főiskolákra. 
Első idegen nyelvként a diákok az „A” osztályokban angolt tanulnak heti 4 órában a 9-
11. évfolyamon, a 12. évfolyamon pedig heti 5 órában.  
A „B” osztályok emelt szintű, emelt óraszámú angol nyelvi osztályok emelt 
óraszámú spanyol vagy emelt óraszámú német nyelvoktatással.  
Az emelt szintű, emelt óraszámú angol nyelvi osztályainkban minden évfolyamon 
tudásszint szerint bontott csoportokban tanítjuk az angol nyelvet – a 9-11. 
évfolyamon heti 5 órában, a 12. évfolyamon pedig heti 3 órában. A csoportok között 
a tanulók egyéni fejlődését figyelemmel kísérve évenként átjárhatóságot biztosítunk.  
Célunk, hogy angol nyelvből a 11. évfolyam végén a tanulóink 80%-a középszintű 
előrehozott érettségi vizsgát tegyen. Ezt követően, a 12. évfolyamon az emelt 
szintű nyelvi érettségire, illetve a nyelvvizsgára készítjük fel tanulóinkat.  
Második idegen nyelvként németet vagy spanyolt szintén emelt óraszámban 
tanítjuk (heti 5 óra 9-12. évfolyamon).  
A második idegen nyelv tanítását kezdő szintről indítjuk. A nyelvi tagozatos osztályban 
ajánlás, hogy az érettségin a választható tantárgy (5. tantárgy) a második idegen 
nyelv legyen.  
„C” osztály Szakgimnáziumi képzés  
A 2021-22. tanévtől intézményünk szakgimnáziumi képzéssel bővül.  
A szakgimnázium fő célja, hogy a tehetség kibontakoztatásának lehetősége mellett 
a tanulók számára értékálló és a kor igényeinek megfelelő szakmai tudást 
nyújtson.  
A szakgimnázium az 9-12. évfolyamon pedagógiai munkatárs szakmai alapképzést 
folytat, ez a 13. évfolyamon válik szét pedagógiai, ill. gyógypedagógiai 
asszisztens képzésre. A felsőfokú szakképesítés szakmai érettségi vizsgához 
kötött. 
Szakmai alapozó tárgyak: pedagógia, pszichológia, és pedagógiai gyakorlat. 
A szakgimnáziumi osztályban a következő kötelező tantárgyak esetében: magyar 
nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, állampolgári 
ismeretek, digitális kultúra valamint testnevelés a gimnáziumi kerettanterveknek 
megfelelően oktatunk, ezekből a tárgyakból a felkészítés és az érettségi vizsga a 
gimnáziumi érettségivel azonos. 
 



Kiemelt közimereti tantárgy: angol nyelv -célunk az emelt szintű érettségivel 
megszerezhető középfokú nyelvvizsga angol nyelvből minél több tanuló számára.  
 
A képzés utolsó évében  

• a pedagógiai asszisztens képzésben szakmai tantárgyak: 

pedagógiai szociológia, mentálhigiéné, szabadidőszervezés, gondozás és 
egészségnevelés, kommunikáció és pedagógiai gyakorlat; 
 

• a gyógypedagógiai asszisztens képzésben szakmai tantárgyak:: 

gyógypedagógiai alapismeretek, gyógypedagógiai pszichológia, gyógypedagógiai 
tantárgypedagógiák, gyógypedagógiai egészségtan és gyógypedagógiai gyakorlat. 
 
A leendő kilencedikesek beiratkozása: 2021. június 24. 09.00-13.00 óráig 


