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A GYULAI ERKEL FERENC GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (028380)
2021/2022-ES TANÉVRE MEGHIRDETETT TANULMÁNYI TERÜLETEI
A gimnáziumban általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú
iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás folyik. Kiemelt hangsúlyt helyezünk
a humán, a reál, a természettudományok, az idegen nyelvek fejlesztésére.
TAGOZATKÓD

TANULMÁNYI
TERÜLET RÖVID NEVE

TANULMÁNYI TERÜLET LEÍRÁSA

0001

emelt magyaremelt angol

4 évfolyamos gimnázium
emelt szintű oktatás angol nyelv, magyar nyelv és
irodalom tantárgyakból.

0002

emelt történelememelt angol

4 évfolyamos gimnázium
emelt szintű oktatás történelem és angol nyelv
tantárgyakból.

0003

emelt matematikaemelt angol

4 évfolyamos gimnázium
emelt szintű oktatás matematika és angol nyelv
tantárgyakból.

0004

emelt informatikaemelt angol

4 évfolyamos gimnázium
emelt szintű oktatás informatika és angol nyelv
tantárgyakból.

0005

emelt biológiaemelt angol

4 évfolyamos gimnázium
emelt szintű oktatás biológia és angol nyelv
tantárgyakból.

0006

általános gimnáziumemelt angol

4 évfolyamos gimnázium
emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgyból.

Az iskolánkba jelentkezőknek az egységes központi, a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgán részt
kell venniük. A felvételi összesített eredménye a hozott pontok és az írásbelin szerzett pontok összege.

Emelt szinten (heti 5 óra), csoportbontásban oktatjuk az angol nyelvet. Továbbá heti 3 órában második
idegen nyelvként kínáljuk a német, a francia, az olasz, a spanyol nyelvet, valamint tanórán kívüli
foglalkozás keretében a latin, az orosz nyelvet.
11. évfolyamtól lehetőség nyílik fakultációválasztásra: emelt szintű érettségire való felkészítést
biztosítunk magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika, biológia, kémia, fizika,
földrajz, informatika, mozgóképkultúra és médiaismeret, testnevelés tantárgyakból.

www.erkel.hu

Fontos dátumok:
Szülői értekezlet: 2020. november 5. 17 óra (online, az intézmény Facebook oldalán keresztül; a
technikai információk elérhetők lesznek az intézmény honlapján: www.erkel.hu)
Bemutatkozik az Erkel – nyílt hét: 2020. november 9-13. (hétfő-péntek) között online formában (a
technikai és tartalmi információk elérhetők lesznek az intézmény honlapján: www.erkel.hu)
Jelentkezés a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgára: 2020. december 4-ig
Központi írásbeli felvételi vizsga időpontja, helyszíne: 2021. január 23. 10 óra (Pótló írásbeli vizsga:
2021. január 28. 14 óra); Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium, 5700 Gyula, Bodoky u. 10.
Jelentkezési határidő: 2021. február 19.

Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium

A jelentkezési lap kitöltéséhez szükséges információk:
Iskolánk OM azonosító kódja: 028380
Neve: Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium
Címe: 5700 Gyula, Bodoky u. 10.
Telephely kódja: 0001
A jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvánossá tétele: 2021. március 16.
Értesítés a felvételi eredményről: 2021. április 30.
A részletes felvételi tájékoztató elérhető a QR kóddal, vagy:
https://www.erkel.hu/pdf/2020_21/beisk/EFG_beisk_taj.pdf

Szeretettel várjuk a leendő erkeles növendékeket!

Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium
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GYULAI ERKEL FERENC GIMNÁZIUM KOLLÉGIUMA
GYULA, ADLER IGNÁC U. 3.
A kollégium Gyula város központjában
található, az iskola tőszomszédságában. A
kulturális központoktól, kórháztól, orvosi
rendelőktől, éttermektől, élelmiszer boltoktól,
autóbusz pályaudvartól, karnyújtásnyira
fekszik, gyalogosan megközelíthető minden.
A kétszintes kollégiumot 2018-ban újították
fel, nyílászárók cseréje, s az épület szigetelése
valósult meg, a villamos áramot napelemek
biztosítják.
Jelenleg 16 db 4-5 ágyas, világos, parkettás,
gardróbszekrényekkel, íróasztalokkal ellátott szobák állnak a diákok rendelkezésére. Az első emeleten
5 szobában a fiúk, a második emeleten 10 szobában laknak a lányok. Szintenként közös mosdók,
tusolók, WC-k állnak kollégistáink rendelkezésére.
Minden emeleten teakonyha, - hűtőszekrénnyel, mikrohullámú sütővel, kenyérpirítóval, teafőzővel,
szendvicssütővel - biztosítja a lakók kényelmét. A nagyméretű ebédlő több funkciót is ellát az étkezésen
kívül, lehetőséget biztosít különböző kulturális rendezvények, szabadidős tevékenységek, szakkörök
számára is. Sportolásra a kollégium konditerme, valamint az iskola sportlétesítményei adnak
lehetőséget.
Az iskolával szoros szimbiózisban él a kollégium, többek között ennek is köszönhető eredményessége.
Alapvető feladatunknak tekintjük az esélyteremtést, a diákok képességeiknek megfelelő tudás
megszerezhetőségének lehetőségét. Kulcsfontosságú szerepe van kollégiumunknak a hátrányos helyzetű
tanulók felzárkóztatásában, a tehetségek gondozásában. Kollégistáink továbbtanulási esélyei jók, az
eltelt időszak is ezt bizonyítja, hiszen a felsőoktatásba felvett diákok aránya nagyon magas. A kollégium
tanulmányi eredménye kiváló, évtizedek óta 4.3 az átlag. Természetesen a tanuláson kívül kiemelt
szerepet kap a nyugodt, családias légkör biztosítása, melyhez minden feltétel adott, hiszen ehhez
optimális a létszám, jelenleg 70 fő, s a pedagógusok igyekeznek pótolni a mindennapokban a szülőket.
Egészséges, jó szellemű közösségben az egyén személyisége is megfelelő módon fejlődik. Szeretnénk,
ha az itt eltöltött évek során önálló, felelősségteljes életvezetési minta elsajátításával indíthatnánk
útjukra diákjainkat.
A kollégiumi élet során a társadalmi normákat, a saját értékeiket, a környezetükhöz való tartozást,
alkalmazkodást sajátíthatják el, mely egy elfogadó környezetben nehézségek nélkül valósulhat meg.Ha
még sem teljesül, „nem a gyerekben van a hiba, hanem a környezetében vannak akadályok” (Csányi
2000)
Nagyné Halmos Judit
nevelőtanár
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Kollégiumi közösségi események dióhéjban:
 Szecskaavatás
 Sportvetélkedők
 Advent
 Karácsonyi ünnepség
 Farsang
 KI-MIT-TUD?
 Egészségnap

Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium

 Kollégiumi kirándulás
 Szalonnasütés

