
 

 

A Pápai Petőfi Sándor Gimnázium jelenleg 11 osztállyal, 302 tanulóval négy képzési 
formában működik: a négy évfolyamos gimnázium a 14-18 éves, a nyelvi előkészítővel 

induló két tanítási nyelvű osztály a 14-19 éves tanulók számára ad korszerű, érettségi 
vizsgával záruló képzést.  
 

„A” jelű, általános tantervű gimnáziumi képzési formánk kifutó rendszerben 

működik, erre a tagozatra beiskolázás a 2019/2020-as tanévtől kezdve nincs.  
 

Iskolánkban induló képzési formák: 

                                                       

Megnevezés Kimenet Időtartam 

emelt szintű német nyelvi 

tagozat 
érettségi    4 év 

emelt szintű 

természettudományi 

tagozat 

érettségi 4 év 

magyar-angol két tanítási 

nyelvű tagozat 

Kétnyelvű érettségi 

 
1+4 év 

    

A képzési formák ismertetése: 

1. Négy évfolyamos emelt szintű német nyelvi képzés 

A német tagozat negyedszázados múltra tekint vissza iskolánkban. Kiváló 

lehetőséget biztosít a már általános iskolában elkezdett német nyelvi tanulmányok 
színvonalas folytatására. Ezen a tagozaton a német nyelvet mind a négy évben heti 6 
órában tanulják a diákok. Ez az óraszám lehetővé teszi az emelt szintű érettségi és/vagy 

felsőfokú nyelvvizsga letételét a tanulmányok alatt. 
 

2. Négy évfolyamos emelt szintű természettudományi képzés 

A felmenő rendszerben a 2013/2014-es tanévtől elindított természettudományi 

tagozatunk a műszaki, mérnöki, tanári pálya iránt érdeklődőknek ad lehetőséget emelt 



szintű jártasság megszerzésére a biológia, fizika és kémia tárgyak területén. A tagozaton 

a biológiát, a fizikát és a kémiát a négy év átlagában heti 3 órában és csoportbontásban 

oktatjuk, valamint a kerettantervben megjelöltnél magasabb óraszámban és 

csoportbontásban oktatjuk a földrajzot. Mindez lehetőséget ad a kerettantervi 

előírásoknál jóval mélyebb tudás megszerzésére, kísérletezésre, tehetséggondozásra a 

felsorolt tárgyakból. 

3. Öt évfolyamos magyar–angol két tanítási nyelvű osztály (nyelvi előkészítő 

évfolyammal) 

Iskolánkban 2009 óta folyik magyar-angol két tanítási nyelvű oktatás. A tagozat kezdő és 
haladó szintről indul. A nyelvi előkészítő évfolyamon heti 18 órában, a további 
évfolyamokon emelt szinten (heti 5-5-6-5 óra) tanítjuk az angol nyelvet A nyelvi előkészítő 

év után a diákok egyes közismereti tárgyakat a célnyelven tanulnak: angol nyelven történik a 
földrajz, a matematika, a célnyelvi civilizáció  valamint az egyetemes történelem oktatása. 

A nyelvi előkészítő évfolyam megalapozza a 9-12. évfolyamon folyó emelt szintű 
nyelvoktatást, lehetővé teszi, hogy a diákok közismereti tárgyakat idegen nyelven 
tanuljanak. A tanulók munkáját angol anyanyelvi lektor és jelentős angol nyelvű könyvtári 

anyag is segíti. A képzés kimenete a két tannyelvű érettségi, amely komplex felsőfokú 
nyelvvizsgának (C1) felel meg abban az esetben, ha angol nyelvből az emelt szintű érettségi 
vizsga eredménye jeles (min.60%), A célnyelv és az idegen nyelven oktatott tárgyak tanítása 

csoportbontásban történik. Az ötéves képzés végére a tanulók a KER szerinti C1, C2 
szintre, azaz a mesterfokú nyelvhasználó szintre jutnak el. Ezen a tagozaton tanulhatnak 

a Bázisrepülőtéren dolgozó külföldiek középiskolás gyermekei is.  
 

 

 

 

 


