Az idegen nyelvek a gimnáziumunkban
(Tájékoztató a felvett tanulóknak)

Iskolánkban a 9. évfolyam minden osztályában az első idegen nyelv az angol.
A 9.a (társadalomtudományi tagozat), 9.b (természettudományi tagozat) valamint a 9.d
(hatosztályos általános tantervű tagozat) tanulóinak angol nyelvi csoportokba sorolása a tanév
elején megírandó szintfelmérő dolgozat alapján történik.
A 9.a, 9.b, 9.c és a 9.d osztályok esetében a második idegen nyelvként választható:
francia
latin
német
olasz
orosz
spanyol
A nyelvi csoportokat évfolyam szintű bontásban szervezzük.
Kellő számú jelentkező esetén az adott nyelvből több csoportot is indítunk, ebben az esetben a
tanulókat a tanév elején megírandó szintfelmérő dolgozat alapján soroljuk nyelvi csoportokba
(amennyiben kellő számú jelentkező van nem kezdő szinten).
Kérjük a tanulókat, illetve szüleiket, hogy a mellékelt kérőlapot (kitöltve, aláírva) legkésőbb
2018. május 9-ig juttassák vissza iskolánkba.
Megjegyzéseink:
1. A csoportok kialakításakor igyekszünk mindenkinek az első kérését teljesíteni. Ha
aránytalan számban érkeznek a kérések, akkor lesznek, akiknek csak a másodiknak
megjelölt nyelvet tudjuk biztosítani.
2. Ha egy kérőlapon csak egy nyelv szerepel, és azt a kérést nem tudjuk teljesíteni, akkor
rákényszerülünk arra, hogy a tanulót a legkisebb létszámú nyelvi csoportba helyezzük.
3. A csoportok névsorát legkésőbb a beiratkozás befejezése után tudjuk véglegesen
összeállítani, és azt 8 napon belül nyilvánosságra hozzuk (a www.fazekas.hu internetes
honlapunkon).

Budapest, 2018. április 24.

Pásztor Attila
intézményvezető

Kérőlap a második idegen nyelv kiválasztásához
a 2018/2019-es tanévben induló 9.a, 9.b, 9.c és 9.d osztály részére

A tanuló neve: ............................................................................ , osztálya: ...............................
Kérjük, hogy a megadott második idegen nyelvek közül a sorok elején lévő téglalapokban
jelöljön meg kettőt fontossági sorrendben (1-gyel, illetve 2-vel). Négy (és csak négy)
téglalapot hagyjon üresen!

francia
latin
német
olasz
orosz
spanyol
Kérjük, jelezzék az alábbi táblázat kitöltésével, hogy gyermekük eddig milyen nyelvet tanult!
Nyelv

Hány évig tanulta

Átlagos heti óraszám

Kérjük, hogy ezt a kérőlapot (annak megfelelő részeit kitöltve, aláírva) legkésőbb 2018.
május 9-ig juttassák vissza iskolánkba (a titkárságon vagy a portán leadva, esetleg postai
úton)!

..................................... , 2018. ............... (hónap) ............ (nap)

.....................................
tanuló

....................................
szülő

