
Tisztelt Szülők, Diákok! 

Az alábbiakban részletes információkat találnak a 2018/2019-ban induló 

osztályainkról, a felvételi előkészítőkről, nyílt napokról és az iskolánk által 

szervezett tantárgyi versenyekről. 

Első nyílt napunk 2017. szeptember 30-án 

(szombat) lesz! 

Induló osztályok 

2018/2019 

Felvételi időpontok 

Szakok 
azonosító 

száma 

Osztálytípusok Közös 
központi 
írásbeli 

Szóbeli 

2 négyosztályos 
gimnáziumi osztály 

2018. 01.20. 
(szombat) 

2018.02.24. 
(szombat) 

0001 1/2 matematika emelt szintű 10.00 óra 8.00 óra 

0002 1/2 informatika emelt szintű 10.00 óra 8.00 óra 

0003 1/2 német emelt szintű 10.00 óra 8.00 óra 

0004 1/2 angol emelt szintű 10.00 óra 8.00 óra 

Szakok 
azonosító 

száma 

Osztálytípusok Közös 
központi 
írásbeli 

Szóbeli 

 2 tehetséggondozó 
hatosztályos gimnáziumi 
osztály 

2018. 01 20. 
(szombat) 

 

2018. 02.23., 24., 
26.  

(péntek, 
szombat, hétfő) 

0005 
– emelt szintű matematika, 10.00 óra 

előzetesen közölt 
beosztás szerint 

http://www.janus-pecs.sulinet.hu/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/j_cimer_web_small.gif


– vagy általános képzés 

Felvételi előkészítők kezdő időpontja 

és rendje 

Angol emelt szint (angol nyelv) 2017. október 2-től 
(hétfő) 

15.00 

Német emelt szint (német nyelv) 2017. október 2-től 
(hétfő) 

15.00 

Matematika emelt szint, és informatika emelt 
szint (matematika) 

2017. október 2-től 
(hétfő) 

15.00 

Hatosztályos gimnáziumi osztály (matematika, 
magyar) 

2017. október 6-tól 
(péntek) 

15.00 

Az előkészítőkön való részvétel ingyenes, a hetente tartandó foglalkozásokba menet 
közben is be lehet kapcsolódni. 

Négyosztályos nyílt napok 

és szülői tájékoztatók 

2017. szeptember 30. 
(szombat) 

8.00-12.00 Nyílt nap a nyolcadikos tanulók és szüleik 
részére 

2017. október 24. 
(kedd) 

7.30-11.00 Nyílt nap a nyolcadikos tanulók és szüleik 
részére 

2017. október 24. 
(kedd) 

17.00 Felvételi tájékoztató a nyolcadikos tanulók 
és szüleik részére 

Hatosztályos nyílt napok 

és szülői tájékoztatók 



2017. szeptember 30. 
(szombat) 

9.00-
12.00 

Nyílt nap a hatosztályos gimnáziumba készülő 
(hatodikos) tanulók és szüleik részére 

2017. október 6. 
(péntek) 

15.00 Felvételi tájékoztató a hatosztályos 
gimnáziumról 

2017. október 25. 
(szerda) 

7.30-
11.00 

Nyílt nap a hatosztályos gimnáziumba készülő 
(hatodikos) tanulók és szüleik részére 

2017. december 4. 
(hétfő) 

17.00 Felvételi tájékoztató a hatosztályos 
gimnáziumról  

2018. január 15. 
(hétfő) 

17.00 Felvételi tájékoztató a hatosztályos 
gimnáziumról  

2018.február 5. 
(hétfő) 

17.00 Felvételi tájékoztató a hatosztályos 
gimnáziumról  

Iskolánk által szervezett tantárgyi 

versenyek 

A versenyeinkre való név szerinti jelentkezés határideje: 2017. október 27. 
(péntek) 

Angol nyelvi verseny a 8. évfolyam 
számára: 

2017. november 8. 
(szerda) 

15.00 

Német nyelvi verseny a 8. évfolyam 
számára: 

2017. november 8. 
(szerda) 

15.00 

Matematikaverseny a 6., 7. és 8. 
évfolyam számára 

2017. november 9. 
(csütörtök) 

15.00 

Eredményhirdetés: 

Angol és német nyelvi versenyek 2017. november 27. (hétfő) 15.00 

Matematikaverseny 2017. november 27. (hétfő) 16.00 

 


