
 

NÉGYOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS 

(KÓD:0001) 

Emelt óraszámú idegen nyelvi 

és pénzügyi – gazdálkodási képzés 

Felvehető: 32 fő. A képzés időtartama 4 év. 

Képzés a kerettantervre épülő helyi tanterv 

alapján. 

A tanulható idegen nyelvek: angol és német ha-

ladó és kezdő csoportban.  

Az általános iskolában tanult idegen nyelvet 

emelt óraszámban (4 óra), csoportbontásban ta-

nulhatják a tanulók. A második idegen nyelv 

emelt óraszámú tanulására a 11-12. évfolyam 

nyújt lehetőséget. 

A 9-10. évfolyamon csoportbontásban tanítjuk 

a matematikát. 

 
A képzésnek része a helyi tanterv alapján a 

pénzügyi-gazdálkodási képzés: 

 9-10. évfolyamon: gazdasági és pénzügyi kultúra; 

 11. évfolyamon (választható tantárgy):  

közgazdasági és pénzügyi alapismeretek; 

 12. évfolyamon (választható tantárgy):  

etikus vállalkozói ismeretek. 

A képzés lehetővé teszi az érettségi vizsgát 

 „Gazdasági ismeretek” tantárgyból. 

 

 

 

 

NÉGYOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS  

(KÓD:0002) 

Emelt óraszámú informatikai 

és pénzügyi – gazdálkodási képzés 

Felvehető: 16 fő. A képzés időtartama 4 év. 

Képzés a kerettantervre épülő helyi tanterv alapján. 

A tanulható idegen nyelvek: angol és német haladó és 

kezdő csoportban.  

A tanulók emelt óraszámban, csoportbontásban tanul-

ják a digitális kultúrát. Ennek része a programozási is-

meretek tanítása. A képzés lehetővé teszi, hogy a tanuló 

választása szerint emelt szintű érettségi vizsgát tegyen 

digitális kultúra tantárgyból.  

A 9-10. évfolyamon csoportbontásban tanítjuk a ma-

tematikát. 

 

 A képzésnek része a helyi tanterv alapján a 

pénzügyi-gazdálkodási képzés: 

 9-10. évfolyamon: gazdasági és pénzügyi kultúra; 

 11. évfolyamon (választható tantárgy):  

közgazdasági és pénzügyi alapismeretek; 

 12. évfolyamon (választható tantárgy):  

etikus vállalkozói ismeretek. 

A képzés lehetővé teszi az érettségi vizsgát 

 „Gazdasági ismeretek” tantárgyból. 

 

 

 

Továbbtanulásban partnerünk az 

 

 

 

 

NÉGYOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS 

(KÓD:0003) 

Sport-biológia 

Emelt óraszámú biológia 

és pénzügyi – gazdálkodási képzés 

Felvehető: 16 fő. A képzés időtartama 4 év. 

Képzés a kerettantervre épülő helyi tanterv alap-

ján. 

A tanulható idegen nyelvek: angol és német hala-

dó és kezdő csoportban.  

A testnevelés tantárgy területeihez és sportágak-

hoz kötött tehetséggondozó foglalkozást biztosí-

tunk.  

A tanulók emelt óraszámban tanulják a biológiát. 

A 9-10. évfolyamon csoportbontásban tanítjuk a 

matematikát. 

 
A képzésnek része a helyi tanterv alapján a 

pénzügyi-gazdálkodási képzés: 

 9-10. évfolyamon: gazdasági és pénzügyi kultúra; 

 11. évfolyamon (választható tantárgy):  

közgazdasági és pénzügyi alapismeretek; 

 12. évfolyamon (választható tantárgy):  

etikus vállalkozói ismeretek. 

A képzés lehetővé teszi az érettségi vizsgát 

 „Gazdasági ismeretek” tantárgyból. 

 

 

 



 
Nyílt tanítási hét: 

2022. november 15-18. 
 

A szülők és a tanulók telefonos egyéni regisztrá-
ció után (06 57/433-313) vehetnek részt 

a programokon. 
 

                   

      A Mintaiskola-program kiterjed 

 a pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási edukáci-
óra, 

 a karrierképzésre és pályaorientációra, 

 a jövőtudatos szemléletmód elterjesztésre. 

Az együttműködés  

 speciális képzésekkel hozzájárul a fiatalok 
pénzügyi-gazdasági–gazdálkodási ismeretei-
nek kibővítéséhez, 

 segíti a fiatalok pályaválasztását, a jövőbeni 
fiatal munkavállalók karrierútját, életútjának 
formálását, munkahelyi beilleszkedését, 

 segíti a közösségépítést programok indításá-
val, diákoknak szóló rendezvényekkel, 

 lehetővé teszi élménytréningeken történő 
részvételt. 

 
 

Iskolánk a 2022/2023-as tanévtől csatlakozott a 
Honvéd Kadét Programhoz. A programban ön-
kéntesen részt vevő tanulók a 12. év végén honvé-
delmi alapismeretek tantárgyból tehetnek érettségi 
vizsgát. 

  

 

A FELVÉTELI ELJÁRÁS 
 

1. tanulmányi terület:  

Négyosztályos gimnáziumi képzés    

Emelt óraszámú idegen nyelvi  

és pénzügyi – gazdálkodási képzés  

(belső intézményi kódja: 0001) 

 

2. tanulmányi terület: 

Négyosztályos gimnáziumi képzés 

Emelt óraszámú informatikai 

és pénzügyi – gazdálkodási képzés  

(belső intézményi kódja: 0002) 

A tanulók számára központi írásbeli felvételi vizsgát tartunk ma-

gyar nyelvből és matematikából. A tanulókat a magyar nyelv és iro-

dalom, történelem, matematika, idegen nyelv, földrajz, informatika 

tantárgyakból 7. osztályban év végén és 8. osztályban félévkor elért 

eredményük és írásbeli felvételijük alapján rangsoroljuk. A hozott ta-

nulmányi eredmény másfélszeresét vesszük. 

Elérthető pontszám: 190 pont (írásbeli felvételi max. 100 pont, ho-

zott pontok max. 90 pont).  

 

3. tanulmányi terület: 

Négyosztályos gimnáziumi képzés 

Sport-biológia 

Emelt óraszámú biológia és pénzügyi – gazdálkodási képzés  

(belső intézményi kódja: 0003) 

 
A tanulók számára központi írásbeli felvételi vizsgát tartunk magyar 

nyelvből és matematikából. A tanulókat a magyar nyelv és irodalom, 

történelem, matematika, idegen nyelv, biológia, testnevelés tantárgyak-

ból 7. osztályban év végén és 8. osztályban félévkor elért eredményük és 

írásbeli felvételijük alapján rangsoroljuk. A hozott tanulmányi ered-

mény másfélszeresét vesszük. A 3. tanulmányi területhez alkalmassági 

vizsgát szervezünk. Az alkalmassági vizsga célja a fizikai alkalmasság, az 

egyes sportterületeken szerzett tapasztalat, a sport iránti elköteleződés felmé-

rése. Az alkalmassági vizsga a felvételi rangsort nem befolyásolja. 

Elérthető pontszám: 190 pont (írásbeli felvételi max. 100 pont, ho-

zott pontok max. 90 pont). 

Azonos pontszám esetén előnyben részesülnek a hátrányos helyzetű 

tanulók és a helyi tanulók, ill. azok, akiknek a testvére már az isko-

lánkba járt vagy jár. 

Tanulj te is nálunk! 
 

 
Jászárokszállási Deák Ferenc 

Gimnázium 

 

 
 

 

 
Elérhetőségeink: 

 
Jászárokszállási Deák Ferenc Gimnázium 

(OM azonosító: 035987) 
5123 Jászárokszállás, 

Deák Ferenc utca 59. 
Tel.: (57)/433-313,  433-314 

honlap: http://www.jaszdeak.edu.hu  
e-mail: jaszdeak@gmail.com 

 
 

Kapcsolattartó: Bágyi Rita 
                                          intézményvezető 
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