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A 2018/19. tanévben induló osztályok 

A Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium középfokú beiskolá-

zási tanulmányi területei a 2018/2019-es tanévben: 

1. Általános gimnáziumi osztály (0001) 

A gimnáziumi általános tagozatot azoknak a nyolcadik osz-

tályos diákoknak kínáljuk, akik normál tantervű, nem emelt 

óraszámú képzésben kívánnak továbbtanulni. A képzésben résztvevők angol, német, orosz 

vagy latin nyelvet tanulhatnak, melyek közül az egyiket a két felsőbb évfolyamon – az érett-

ségi vizsgára való felkészülés keretében – magasabb óraszámban tanulják. A tagozat lehető-

séget kínál arra, hogy diákjaink tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamon a gimnáziumi tan-

tervben szereplő tárgyak közül érettségi előkészítőt válasszanak, és így a választott tantár-

gyukból érettségi vizsgát tegyenek, ezzel is növelve esélyeiket arra, hogy tanulmányaikat 

felsőfokú intézményben, vagy érettségire épülő szakképzés keretein belül folytathassák. 

Számos szakma tanulásának előfeltétele az érettségi vizsga megléte, pl. fogtechnikus, fény-

képész, kozmetikus. 

A képzés főbb jellemzői: 

- 4 évfolyamos képzés 

- általános kerettantervre épülő, 

- választható idegen nyelv: angol, német, orosz, latin, 

- az épület akadálymentesített  

- felvétel a tanulmányi eredmények alapján. 

  

2. Emelt óraszámú angol osztály (0002) 

Az emelt óraszámú angol tagozat indításával egy már jól bevált képzési formát biztosítunk 

azoknak a tanulóknak, akik a rendes gimnáziumi tanterv elvégzésén felül szeretnék minél 

hatékonyabban elsajátítani az angol nyelvet, valamint szívesen megismerkednének a brit és 

az amerikai kultúrával. 

Az utóbbi években a nyelvi tagozatos osztályban végzett diákjaink közül számosan az or-

szág különböző egyetemein folytatja tanulmányait. Tanulóink többek között műszaki, ter-

mészettudományi, bölcsészettudományi, valamint jogi karokra nyertek felvételt, amit nagy-

ban elősegített, hogy sikeres nyelvvizsgáikra pluszpontokat kaptak.  

http://www.skisiklos.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=247:a-2014-15-tanevben-indulo-osztalyok&catid=7:tancsics-mihaly-gimnazium&Itemid=102
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Célunk továbbra is az, hogy diákjaink a négy évfolyam elvégzése során középfokú nyelv-

vizsgát szerezzenek angol nyelvből (ECL, TELC, Origó), valamint hogy egy általuk válasz-

tott tárgyból sikeres emelt szintű érettségi vizsgát tegyenek, hiszen ezek az új felsőoktatási 

törvény szerint elengedhetetlen feltételei lesznek a diákok felsőfokú intézményekben való 

továbbtanulásának. 

A képzés főbb jellemzői: 

-  4 évfolyamos képzés, 

- általános kerettantervre épülő, 

- angol emelt óraszám és választható: német, orosz, vagy latin nyelv alap órában, 

- az épület akadálymentesített  

- felvétel a tanulmányi eredmények alapján. 

  

3. Emelt óraszámú német osztály (0003) 

Az emelt óraszámú német tagozat indításával egy 2006 óta sikeresen működő képzési formát 

biztosítunk minden olyan diáknak, akiknek célkitűzései között szerepel a német nyelv elsajá-

títása, a rendes gimnáziumi tanterv sikeres elvégzése, valamint a főiskolai/egyetemi szintű 

továbbhaladás. 

Az előző években nyelvi tagozaton érettségizett tanulóink felsőfokú intézményekbe való 

bekerüléséhez nagymértékben hozzájárultak a német középfokú nyelvvizsgák, s ezzel plusz-

pontokat szereztek diákjaink. Az elmúlt években a nyelvi tagozatos osztályban végzett diák-

jaink - többek között - közgazdasági, természettudományi, bölcsészettudományi, valamint 

jogi karokra nyertek felvételt.  

Az emelt óraszámú német nyelvi képzésben részt vevő diákokat arra ösztönözzük, hogy a 

négy évfolyam elvégzése során német nyelvből sikeres középfokú (ECL, TELC, Origó) 

nyelvvizsgát szerezzenek, valamint hogy legalább egy tantárgyból emelt szintű érettségi 

vizsgát tegyenek. Diákjaink felsőoktatásba kerülésének esélyét nagyban növeli, hogy az 

egyetemi képzésre jelentkezőknek – az egyetem által meghatározott tárgy(ak)ból – emelt 

szintű érettségit vizsgát tesznek, valamint hogy középfokú nyelvvizsgával rendelkeznek. 

A képzés főbb jellemzői: 

- 4 évfolyamos képzés, általános kerettantervre épülő, 

- német nyelv emelt óraszámban, és választható: angol, orosz, vagy latin nyelv alap 

órában, 

- az épület akadálymentesített  
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- felvétel a tanulmányi eredmények alapján. 

  

4. Emelt óraszámú informatika osztály (0004) 

Az emelt óraszámú informatikaoktatás intézményünkben már 17 éves hagyománnyal ren-

delkezik. A nálunk tanuló diákok négy éven keresztül heti 4 órában tanulják az informatika 

tantárgyat. A diákok a tanulmányaik során megtanulják az informatika elméleti alapjait, az 

irodai programok használatát, illetve a programozási ismereteket - az emelt szintű érettségi 

követelményeinek megfelelően. 

A képzett, nyelveket (angol, német) beszélő informatikusra nagy kereslet van és lesz a jövő-

ben is. Jelenleg is több 10.000 betöltetlen informatikus állás van az országban. Az emelt 

óraszámú informatika képzésünk a hozzánk jelentkező diákokat felkészíti az emelt szintű 

informatika érettségi vizsgára, mely  fontos eleme az egyetemi felvételinek  

Kezdd nálunk a sikerhez vezető tanulmányaidat! 

A képzés főbb jellemzői: 

- 4 évfolyamos képzés 

- általános kerettantervre épülő 

- válaszható nyelv: angol, orosz, német, vagy latin  

- emelt óraszámú informatika 

- az épület akadálymentesített  

- felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

  

5. Emelt óraszámú humán osztály (0005) 

Tagozatunkra azoknak a diákoknak a jelentkezését várjuk, akik fogékonyak az irodalom, 

történelem és a művészetek iránt, szívesen olvasnak, több szempontból megközelítve is sze-

retnék megérteni az őket körülvevő világot. Továbbtanulási terveikben általában a jogi, a 

bölcsész, az államigazgatási pályák szerepelnek, vagy érdeklődnek a tanári, tanítói, óvoda-

pedagógiai szakirányok iránt. Célunk, hogy szövegmagyarázó művek, történelmi dokumen-

tumok segítségével - az erre a tagozatra jelentkező diákok - alaposan megismerjék nemzeti 

hagyományainkat, a magyar és az egyetemes történelem eseményeit összekapcsoló történé-

sek magyarázatát, a kultúra és a művészetek összefüggéseit a társadalmi változásokkal. 

Komplex tudás átadására vállalkozunk, ehhez pedig kiemelten fontosnak tartjuk a művészeti 

tárgyak magas színvonalú oktatását is. Kiemelt célunk, hogy diákjaink jelentkezzenek, és jól 

teljesítsenek az emelt szintű érettségi vizsgákon is . 
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Az iskolai és városi rendezvényeken lehetőséget kapnak diákjaink arra, hogy vers- és pró-

zamondói tehetségüket, színpadi képességeiket kibontakoztathassák. Tervezünk közös szín-

házlátogatásokat, melyek során belekóstolhatnak nemcsak a színpadon zajló munkába, ha-

nem a színpad mögötti előkészületi tevékenységekbe is. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

A képzés főbb jellemzői: 

- 4 évfolyamos képzés    általános kerettantervre épülő 

- választható nyelv: angol, orosz, német, vagy latin  

-  emelt óraszámú magyar nyelv és irodalom és történelem 

-  az épület akadálymentesített  

- felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

 

Intézményünk a 2016/17-es tanévtől kezdőden a tehetséges diákok képességeinek kibonta-

koztatására heti két óra tehetséggondozó foglalkozást biztosít. A diákoknak lehetőségük van 

versenyre, iskolai műsorra, előadásra készülni, emelt szintű érettségire felkészülni, sportolni, 

rajzolni. Minden diák azzal foglalkozhat, amiben tehetséges! 

 

Olvassa el aSiklósi Táncsics Mihály Gimnázium pedagógiai munkájáról készített elemzé-

sünket az országos Kompetenciamérések alapján! Itt: http://bit.ly/1NQ4vby. 
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