
 

A Pápai Petőfi Sándor Gimnázium jelenleg 10 osztállyal, 283 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. 

Általános tantervű gimnáziumi képzési formánk kifutó rendszerben működik, erre a tagozatra 

beiskolázás a 2019/2020-as tanévtől kezdve nincs. 

2022 őszétől mindhárom tagozatunk nyelvi előkészítő évfolyammal induló öt évfolyamos 

képzést nyújt. 

 Iskolánkban induló képzési formák 

Megnevezés Kimenet Időtartam 

német nemzetiségi 

nyelvoktató tagozat 

nyelvi előkészítő 

évfolyammal 

érettségi 1+4 év 

emelt szintű 

természettudományi tagozat 

nyelvi előkészítő 

évfolyammal 

érettségi 1+4 év 

magyar-angol két tanítási 

nyelvű tagozat 

kétnyelvű érettségi 1+4 év 

 

A 2022/2023-as tanévtől működő képzési formák ismertetése:  

1.  Német nemzetiségi nyelvoktató tagozat nyelvi előkészítő évfolyammal 

A tagozat nyelvi előkészítő évfolyammal induló gimnáziumi képzés (1+4 év). A nyelvi 

előkészítő évben a diákok magas óraszámban tanulják az idegen nyelveket és az informatikát. 

A képzésben részt vevő tanulók által tanult második idegen nyelv az angol. Az előkészítő évben 

heti 12 német, 6 angol és 3 informatika mellett a közismereti tárgyak közül matematikát, 

valamint magyar nyelv és irodalmat oktatunk.  

Az itt tanulók a 9. évfolyamtól a német nyelvet minden évfolyamon heti 5 órás óraszámban 

tanulják, amelyhez 1 óra nemzetiségi népismeret is csatlakozik.  A képzés során a tanulók olyan 

nyelvtudásra tehetnek szert, amely lehetőséget biztosít számukra emelt szintű érettségi vizsga 



letételére, illetve a nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzésére. Ezt a képzési formát elsősorban 

azoknak a diákoknak ajánljuk, akik nemzetiségi általános iskolába jártak, fokozottan 

érdeklődnek a német nyelv iránt, és magas szinten kívánnak ezzel a nyelvvel és a nyelvet 

beszélő népek kultúrájával foglalkozni. Ugyanakkor azok a diákok is bátran jelentkezhetnek 

erre a tagozatra, akik nem nemzetiségi tagozatú általános iskolában végzik tanulmányaikat, nem 

nemzetiségi származásúak, de német nyelvet tanulnak. 

 

2. Emelt szintű természettudományi tagozat 

Az idegennyelv-tudás különös jelentőséggel bír a természettudományos szakterületen. A nyelvi 

előkészítő osztályban folyó magas óraszámú nyelvoktatás lehetővé teszi a tanulók számára az 

első nyelvvizsga megszerzését akár már az alsóbb évfolyamokon.  

A tagozaton a tanulók első idegen nyelve az angol, második idegen nyelve a német. Az 

előkészítő évfolyamon az angol nyelvet 12, a németet 6 órában oktatjuk, a 9. évfolyamtól 

az első nyelv heti 4, a második heti 3 órában folytatódik. 

A helyi tantervünkben kialakított tantárgyi óraszámok lehetővé teszik, hogy a 9. évfolyamtól a 

műszaki, mérnöki, tanári pálya iránt érdeklődők emelt szintű jártasságot szerezzenek a biológia, 

fizika és kémia tárgyak területén. A tagozaton a biológiát, a fizikát és a kémiát a gimnáziumi 

tanulmányok alatt a kerettantervben meghatározottnál magasabb óraszámban, 

csoportbontásban oktatjuk. Mindez lehetőséget ad a kerettantervi előírásoknál jóval mélyebb 

tudás megszerzésére, kísérletezésre, tehetséggondozásra a felsorolt tárgyakból. Elsősorban 

azoknak ajánljuk a tagozatot, akik a felsőoktatásban természettudományos területen 

szeretnének továbbtanulni (és így biztos álláslehetőséghez jutni), például orvosi, mérnöki, 

tanári karokon 

 

 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. 


