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Információk
Bizonyára nagy gondban vagy, amikor ezt a szót hallod: "PÁLYAVÁLASZTÁS".
Rengeteg lehetőség közül választhatsz, hogy mit és hol szeretnél tanulni. Ez a
döntésed nemcsak a következő négy-öt évedet határozza meg, hanem a későbbi
életedet is. Mi ebben a választásban segítünk neked. Ismerkedj meg iskolánkkal,
képzési rendszerünkkel!
Szóbeli meghallgatást szervezünk, amely során nem a tantárgyi ismereteket kérjük
számon, hanem a tanulókat szeretnénk kicsit megismerni, mi érdekli, mit szeret
csinálni szabadidejében (stb.) A beszélgetésre kérjük, hogy a gyermek hozza
magával az e-ellenőrzőjét kinyomtatva, valamint a magyar és a matematika füzetét!
Ha valamiben kiemelkedő eredményt ért el a tanuló, - legyen az bármi (sport-,
tanulmányi-, szavalóverseny, rajzpályázat, stb.) - az arról szóló oklevelet,
emlékérmet, elismerést is szívesen látjuk. A sikeres felvételiben nagy szerepe van a
tanuló magatartás osztályzatának.
Tanítványaink választásuk alapján bepillantást nyerhetnek az Informatikus és
Kozmetikus szakma alapjaiba. Esetleg, ha valaki még nem döntötte el, mi is lenne,
amikor „nagy” lesz, választhatja a hagyományos gimnáziumi képzésünket is. Ha
valakinek nem sikerül rögtön bekerülni egy felsőoktatási intézménybe, vagy nem
kíván egyből továbbtanulni, akkor iskolánkban lehetősége van az érettségi után egy
piacképes szakmát tanulni.
Iskolánk fő célja, hogy minden tanulónk sikeres érettségi vizsgát tegyen, valamint
elősegíteni, hogy minél több tanulónk tanuljon tovább főiskolán, egyetemen, illetve
szerezzen olyan érettségire épülő szakmát, mely segítségével biztosítva lehet a
jövője. Ezt garantálja a felkészült tanári gárdánk, az állandóan korszerűsödő
eszközrendszerünk.
Magyarországon évtizedek óta a „hagyományos” állami és egyházi fenntartású
iskolák mellett magániskolák is működnek. Mi egy vagyunk ezek közül, de mégis
más. Győződj meg róla a saját szemeddel, gyere el nyílt napjaink egyikére és vegyél
részt felvételi előkészítőnkön!
Az iskolánkba jelentkező tanulóknak nem kell részt venni a központilag szervezett
írásbeli felvételi vizsgán.

A 2018/2019-as tanévben induló kilencedikes osztályok bemutatása
a) Tagozat kód: 001 – Általános gimnáziumi osztály
Az általános gimnáziumi osztályainkat 9. évfolyamon 30 fővel indítjuk és a
hagyományos gimnáziumi képzést biztosító kerettanterv alapján zajlik az oktatás.
Négy év alatt a tanulók felkészülhetnek a közép-, illetve az emelt szintű érettségire
és az azt követő szakmaválasztásra is, vagy a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.
A tantervek követelményrendszere lehetővé teszi az itt végzettek felsőoktatásban
való továbbtanulását is. Növeli a sikeres érettségi esélyét, hogy emelt óraszámban
tanítjuk a matematikát valamint a magyar nyelv és irodalmat. Heti hat órában
színvonalas nyelvoktatás történik a modern ITK eszközök aktív használatával.
Iskolánk patronálja az előrehozott érettségik letételét, amelyhez minden eszközt és
lehetőséget biztosít.
b) Tagozat kód: 002 - Általános gimnáziumi osztály – Szépészeti fakultációval
Egy gimnáziumi osztály indítását tervezzük a 9. évfolyamon 30 fővel, melyben a
lányok bepillantást nyerhetnek egy igen népszerű szakma alapjaiba (kozmetikus),
miközben nem végleges az elköteleződés, mert érettségi után bármilyen szakmával
vagy akár egyetemen is folytathatják tanulmányaikat. Külön, jól felszerelt
műhelyben, szakemberek irányításával, egymáson és modelleken gyakorolhatják a
hagyományos és az aktuális trendeknek megfelelő szépészeti technikákat és az
iskolai közösségi napokon bemutathatják tudásukat.
Az itt végzett tanulóknak az érettségi után lehetőségük van többek között 2 év alatt
Kozmetikus OKJ-s bizonyítvány megszerzésére is.
c) Tagozat kód: 003 – Általános gimnáziumi osztály – Informatikai fakultációval
Egy olyan gimnáziumi osztály indítását tervezzük a 9. évfolyamon 30 fővel, melyben
tanulóink bepillanthatnak egy nagyon népszerű szakma alapjaiba (rendszergazda),
miközben nem végleges az elköteleződés, hiszen érettségi után bármilyen más
szakmával vagy akár egyetemi tanulmányokkal is folytathatják felnőtté válásukat.
Ebben az osztályban emelt óraszámban tanulják a diákok az informatikát. Az itt
végzett tanulók az érettségit követően többek között 2 év alatt Informatikai
Rendszerüzemeltető OKJ-s bizonyítványt szerezhetnek, illetve lehetőségük nyílik
egy nemzetközileg elismert ún. Cisco rendszergazda CCNA bizonyítvány
megszerzésére is. Kiépített géppark, szakemberek és modern, piacképes
tudásanyag várja a tanulókat.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a fakultációk nem egyenértékűek a szakirányú
szakgimnáziumi képzésekkel, az itt oktatott ismeretek nem képezik részét a későbbi
érettséginek.

Iskolánk lehetőséget kínál a diákok számára más irányú képességeik fejlesztésére is,
ezért olyan különleges ismeretekre is szert tehetnek, mint a bűvészet és a
drámapedagógia. Ünnepi és iskolai rendezvényeink különlegességét a
bűvészpalánták és az amatőr színjátszóink fellépései adják.
Fontos időpontok:
Nyílt napok:
 2018. október 08.
 2018. október 17.
 2018. november 08.
 2018. november 13.
 2018. november 21.
 2018. november 26.
 2018. december 04.
 2018. december 12.
 2019. január 08.
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Kérjük, előtte telefonon jelezze részvételi szándékát!
50
Találkozás 07 -kor az iskola aulájában.
Felvételi előkészítő:
2018. november 17. – 2019. január 12. (szombatonként)
Felvételi elbeszélgetés időpontja:
2019. március 04-05-06.
Értesítés a felvételről:
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2019. április 23.

Az időpontokról és az iskola életével kapcsolatos eseményekről további információk
az www.iszti.hu honlapon találhatók.

Sok szeretettel vár benneteket az ISZTI!

