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GYERE AZ INNOVÁCIÓS GIMNÁZIUMBA!
Hamarosan fontos döntést kell hoznod, hol folytatod középiskolai tanulmányaidat.
Ismerkedj meg iskolánkkal, képzési rendszerünkkel, így könnyebb lesz a számodra
legmegfelelőbb választás.
̻Iskolánkban gimnáziumi képzésben részesülhetsz, amely érettségivel zárul, ezután
eldöntheted, hogy tovább tanulsz, vagy szakmai képzést választasz. Angol
tagozatunkon már 10. osztályban, más osztályokban pedig a 11. évfolyamon
előrehozott érettségit tehetsz, felkészítünk az emeltszintű érettségire és a középfokú
nyelvvizsgára is.
A felvételi eljárásban szóbeli meghallgatást szervezünk, amely során nem a
tantárgyi ismereteket kérjük számon (kivéve az angol tagozaton), hanem elsősorban
benneteket szeretnénk megismerni. Ha valamiben kiemelkedő eredményt értetek
el, az arról szóló oklevelet, emlékérmet is szívesen látjuk.
̻Iskolánk fő célja, hogy tanulóink sikeres érettségi vizsgát tegyenek, valamint minél
többen folytassák tanulmányaikat főiskolán, egyetemen, illetve olyan érettségire
épülő szakmát szerezzenek, amely segítségével biztosítva lehet a jövőjük. Ezt
garantálja felkészült tanári gárdánk és az állandóan korszerűsödő
eszközrendszerünk. Iskolánkban mindig a diák az első és fontos szempontnak
tekintjük, hogy ne stresszként éljétek meg a legszebb éveiteket!
Győződj meg róla a saját szemeddel, milyen az élet az Innovációs Gimnáziumban és
gyere el bemutató óráink egyikére!

A 2022/23-as tanévben induló kilencedikes osztályok bemutatása

a) Tagozat kód: 0001 – Általános gimnáziumi osztály – matematika,
természettudományi tagozat
Ha ebbe a gimnáziumi osztályba felvételt nyersz, a természettudományi tantárgyak,
mint a matematika, fizika, földrajz, biológia, kémia ismeretanyagában alaposabb
tudásra tehetsz szert. Iskolánk filozófiája, hogy a reál beállítottságú vagy műszaki
érdeklődésű diákok is megtalálják a számukra legideálisabb tantárgyakat, melyeket
emelt óraszámban tanulhatnak, így a későbbiekben lehetőségük lesz emeltszintű
érettségit tenni és felsőfokú tanulmányaikat az általuk kiválasztott
természettudományi szakon folytatni.

b) Tagozat kód: 0002 – Általános gimnáziumi osztály – angol nyelvi tagozat
Ebben az osztályban heti 6 órában tanulhatod az angol nyelvet. Kimondott cél, hogy
már 10. osztályban előrehozott érettségi vizsgát tegyél, és felkészítünk a középfokú
nyelvvizsgára is. Elsősorban azokat a diákokat várjuk, aki mindenképpen emelt szintű
érettségit szeretnének tenni, illetve utána egyetemen kívánják folytatni
tanulmányaikat. Különlegességet nyújtó tantárgyainkat - például a bűvészetet angol nyelven tanulhatod, ezzel is fejlesztve a kommunikációs képességeidet.

c) Tagozat kód: 0003 – Általános gimnáziumi osztály
Az általános gimnáziumi osztályban hagyományos kerettanterv szerint zajlik az
oktatás. Ha még nem döntöttél a jövődről, négy év alatt felkészülhetsz 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.
Iskolánk lehetőséget kínál a diákok számára más irányú képességeik fejlesztésére is,
ezért olyan különleges ismeretekre is szert tehetnek, mint a például a bűvészet.
Ünnepi és iskolai rendezvényeink különlegességét a bűvésznövendékek és az amatőr
színjátszóink fellépései adják.

Fontos időpontok:
Az elmúlt évek során hagyományossá vált iskolai nyílt napjainkat tanítási időben
tartjuk meg. Bemutató órákat szervezünk 8, illetve 14 órai kezdéssel, amelyeken
előzetes telefonos vagy email-es regisztrációval lehet részt venni az alábbi
napokon. A nyílt napokon lehetőséget adunk a tanórák megtekintésére.
2021. október 11. 800
2021. november 4. 800
2021. november 16. 800
2021. december 2. 800
2021. december 14. 800
2022. január 18. 800

hétfő
csütörtök
kedd
csütörtök
kedd
kedd

2021. október 19. 1400
2021. november 10. 1400
2021. november 24. 1400
2021. december 8. 1400
2022. január 5. 1400

kedd
szerda
szerda
szerda
szerda

Találkozás előzetes regisztráció után az iskola aulájában 10 perccel a kezdés előtt.
Regisztráció: titkarsag@iszti.hu
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