A JELENTKEZÉS MENETE:
KOLLÉGIUM
A nyolcadikos tanulók jelentkezése:
2021.február 19-ig: a jelentkezési lapok megküldése a
középiskolának.
A felvétel az általános iskolai eredmények alapján
történik.
A középiskolához korszerűen felszerelt, 2004-ben egészében felújított
kollégium tartozik. A felvehető létszám 50 fő, a menzai étkeztetés is
biztosított. A szobák modern informatikai eszközökkel és korlátlan internet
hozzáféréssel vannak felszerelve. Kollégistáink a szabadidő hasznos
eltöltésére különböző foglalkozások közül választhatnak pl. sport,
informatika, filmművészet, testépítés. A kollégiumi elhelyezés ingyenes.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

***
A hatodikos tanulók jelentkezése:
2021.február 19-ig: a www.oktatas.hu honlapon,
elektronikus úton előállított jelentkezési lapon.
A felvétel elbírálásánál az 5. osztály év végi és a
6. osztály félévi érdemjegyeit vesszük figyelembe.

***
 Ökoiskolaként kiemelt figyelmet fordítunk az
egészséges életmód és a környezettudatos
szemlélet kialakítására.
 Gazdag hagyomány-rendszert alakítottunk ki
(pl. Péter András Napok, öregdiák-találkozók,
könyvkiadás, helyi-, megyei versenyek stb.)
 A diákok anyagi támogatását 6 nagy
alapítvány segíti (pl. Péter András Alapítvány,
Nagy Miklós Alapítvány).
 Az érettségi után továbbtanuló diákjainknak
közel 80% százalékát felveszik a felsőoktatási
intézményekbe
 Nyelvgyakorlási lehetőség – folyamatosan
pályázunk, jelenleg is van nyertes Erasmus+
projektünk
 Regisztrált tehetségpontként nagy hangsúlyt
fektetünk a különböző területeken kiemelkedő
teljesítményt nyújtó diákjaink fejlesztésére
(pályázatok, táborok, előadások…)
 EUROEXAM nyelvvizsgahely vagyunk.

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Somogyiné Ambrus Erika
intézményvezető

Szöllősi Zsuzsanna
intézményvezető helyettes

Kővári Csilla
intézményvezető helyettes

Címek:
Gimnázium: Szeghalom, Dózsa György utca 2.
Kollégium: Szeghalom, Ady Endre utca 1/A

Telefonszámok:
Gimnázium: 06-66-371-151
Kollégium: 06-66-371-936

Internet:
E-mail: iskola@pag.sulinet.hu
Honlap: www.pag.sulinet.hu

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
2021/2022

Az iskoláról
Péter András (1840-1916) földbirtokos
végakaratának megfelelően 1926-ban nyitotta meg
kapuit a gimnázium. Az elmúlt évtizedekben több
ezren érettségiztek iskolánkban.

Iskolánk neve és címe:
Péter András Gimnázium
és Kollégium
5520 Szeghalom, Dózsa György utca 2.

OM azonosító:

037828
Feladat ellátási hely kódja:
0001
Tagozatkódok:
 0001 Hat évfolyamos gimnázium
 0002 Négy évfolyamos gimnázium
Emelt óraszámú angol nyelv
 0003 Négy évfolyamos gimnázium
Emelt óraszámú német nyelv
 0004 Négy évfolyamos gimnázium
Emelt óraszámú humán
 0005 Négy évfolyamos gimnázium
Emelt óraszámú reál
A jelentkezés általános feltétele mindegyik
területen:
felvétel az általános iskolai eredmények
(min. 4,0 átlag) alapján.

Induló osztályainkról bővebben
Hat évfolyamos gimnáziumi osztály:
 Képzési idő: 6 év
 Választott 1.idegen nyelv (angol, német)
nagyobb óraszámban
 Második idegen nyelv (angol, német olasz,
orosz) 9.évfolyamtól
 Informatika oktatás több évig
 Hosszabb középiskolai szakasz, több idő az
anyag elsajátítására, elmélyítésére

Emelt óraszámú angol v. német nyelvi
osztály
 Képzési idő: 4 év
 Angol vagy német első idegen nyelv heti 5
órában
 Párhuzamosan egy másik, választható idegen
nyelv oktatása (angol, német, olasz, orosz)
 Általános tanterv szerinti oktatás, érettségire,
felvételire felkészítés 11-12. évfolyamon a
választott irány alapján

Emelt óraszámú humán vagy reál osztály
 Képzési idő: 4 év
 Angol vagy német első idegen nyelv heti 4
órában
 Párhuzamosan egy másik, választható idegen
nyelv oktatása (angol, német, olasz, orosz)
 Általános tanterv szerinti oktatás mellett emelt
óraszámú képzés 9. évfolyamtól a választás
szerinti irányban: magyar-történelem; biológiakémia; fizika-matematika.
 Hosszabb elmélyülési szakasz a választott
területen, mélyebb alapozás a majdani
felsőoktatási tanulmányokra.

Felnőttoktatás
 2 éves nappali vagy esti rendszerű érettségi
felkészítés szakiskolai végzettségűeknek
 4 éves esti/levelező gimnáziumi képzés

Téged vár a Sárrét
gimnáziuma!

