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Kedves leendő Gimnazista! 

 

Még előtted az iskolaválasztás, amely fontos döntés lesz életedben. Ehhez az alábbi 

tájékoztatással szeretnénk segítséget nyújtani. Kérjük, hogy ismertetőnket szüleiddel együtt 

figyelmesen olvasd el, s ha megnyeri tetszésedet, szeretettel várunk iskolánkban és a nyílt 

napunkon.  

 

Kedves Szülők! 

 

Intézményünkben általános iskolai és gimnáziumi osztályban tanulnak diákjaink. Az induló 

gimnáziumi osztályunk a 4 évfolyamos kerettantervre épül. Első idegen nyelvként angolt, második 

idegen nyelvként német nyelvet oktatunk. A tanulók tudásszintjét az első iskolai héten felmérjük, 

és a diákok a tudásuknak megfelelő csoportokban tanulják a nyelveket. 

 A magasan képzett tanárok, a korszerű eszközökkel támogatott oktatás, a magas óraszám és az 

alacsony csoportlétszám teszi hatékonnyá az idegen nyelv tanítását.  

A biztos nyelvtudás és a sikeres érettségi mellett – igény szerint – államilag elismert 

nyelvvizsgára is felkészítjük tanulóinkat.  

 

Már hagyománnyá vált iskolánkban, hogy az AIESEC szervezésében önkéntesek érkeznek 

hozzánk a világ minden tájáról néhány hétre, hogy részt vegyenek iskolánk életében, 

megismertessék tanulóinkkal hazájuk jellegzetességeit. Az elmúlt években érkeztek hozzánk 

vendégek Brazíliából, Ausztráliából, Guatemalából és Olaszországból is. Az idei tanévben is 

várunk látogatókat, hogy közösen felfedezhessük, milyen jól megértjük egymást angolul is.  

 

Kiemelt informatika oktatás 

Hiszünk abban, hogy a mai világban korszerű informatikai ismeretek nélkül nehéz boldogulni. 

Iskolánk géptermeinek ellátottsága országos szinten is kimagasló: szaktantermeinkben digitális 

táblák és korszerű számítógépek állnak az oktatás rendelkezésére. Minden iskolai számítógép 

rendelkezik internet-hozzáféréssel.  

Szaktanáraink a gyakorlati képzés mellett nagy hangsúlyt fektetnek az elméleti ismeretek 

átadására is.  

A tananyagban külön figyelmet fordítottunk arra, hogy tanulóink, amennyiben szeretnének, a 

gimnázium végéig sikeres ECDL-vizsgát tehessenek. 

 

Egyéb lehetőségek az iskolában  

 

Iskolánkban számtalan egyéb lehetőséget biztosítunk diákjaink számára. Ezek közül néhány 

ízelítőül:  

 Biztosítjuk az emelt szintű érettségire való felkészítést.  

 Igény szerint nyelvvizsga-előkészítőt indítunk. 

 Rendszeresen szervezünk az ismeretszerzést támogató szabadidős programokat: erdei iskola, 

túrák, kirándulások, táborok, kézműves foglalkozások, gitárklub… Diákjaink aktív résztvevői a 

szervezésnek, a létrehozásnak. 

 A Kontyfa Diák Sportegyesület szeretettel várja a sportolni vágyókat. Délután foci, kosárlabda, 

tollaslabda, röplabda foglalkozások és mászófal, konditerem várja a diákokat. Iskolánk 

műfüves focipályával rendelkezik. 

  15000 kötetes könyvtárunk nemcsak az órákra való felkészülésben segít, hanem a szórakozást, 

a kikapcsolódást is szolgálja. 

 A diákok felsőoktatásban történő továbbtanulását, a munkába állást segíti az életpálya-építési 

programunk, amelyet szakképzett pedagógusaink tartanak. 

 Iskolánkban tanulhatsz pszichológiát, tanulásmódszertant és gazdaságtant is. 



 A tanítás 8:15-kor kezdődik. 

 

 

Kedves Diákok! 

 

Amennyiben felkeltettük érdeklődéseteket, látogassátok meg iskolánkat, szüleitekkel együtt.  

Ebben a tanévben erre több lehetőség is van: 

 

2018. november 14-én 

 8:30-tól Nyílt Napot tartunk 

 

Tájékoztatókkal, programokkal, nyílt órákkal várunk minden kedves érdeklődőt! A program 

délig tart. 

 

 

A felvételi eljárás  

 

A felvételi kérelmekről kizárólag a tanulmányi eredmények alapján döntünk. A pontszám a 7. 

év végi és a 8. félévi összes közismereti tantárgy érdemjegyéből adódik össze. 

 Fontosnak tartjuk a családok elkötelezettségét intézményünk iránt, így pontegyenlőség esetén 

kontyfás tanulóink előnyt élveznek. 

 

 

 

 

 

Segítség a jelentkezési lap kitöltéséhez  

 
Az iskola neve: Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola  

Címe: 1156 Budapest, Kontyfa u.5.  

Az iskola OM azonosító kódja: 035339  

A tagozat kódja: 0001 (négy évfolyamos gimnázium)  

 
Reméljük sikerült meghozni a kedvetek a Kontyfa Középiskolába való jelentkezéshez.   

 

Amennyiben további információra, segítségre lenne szükségetek, látogassátok meg a www.kontyfa.hu 

weboldalt, illetve hívjátok a 06/30/815 7500 telefonszámon Cseh Andrea középiskolai igazgatóhelyettest.  

 

Szeretettel várunk intézményünkbe! 

http://www.kontyfa.hu/

