Felvételi követelmények:
 A felvételi vizsga a gimnáziumi tagozatainkra
jelentkező tanulóknak kötelező. A hozott (max. 140) és
a szerzett (max. 100) pontszám együtt alkotja a
jelentkezők összes pontszámát, amely alapján a felvételi
rangsort felállítjuk.

A vizsga időpontja: 2018. január 20. 10 óra
Pótló felvételi vizsga: 2018. január 25. 14 óra
 A szakgimnáziumi tagozatainkra jelentkezőknek
központi felvételi vizsgát nem kell írniuk, a felvételi
rangsor a hozott pontok alapján kerül meghatározásra.
Tantárgy
5.
Irodalom
5
Magyar nyelvtan 5
Történelem
5
Matematika
5
Idegen nyelv
5
Földrajz
Fizika
Kémia
Biológia
Összesen
25

6.
5
5
5
5
5

25

7.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
45

8.félév
5
5
5
5
5
5
5
5
5
45

Mit kínálunk még?
 Minden tanulónk igénybe veheti menzánkat, büfénket.
 Iskolai
könyvtárunkban
könyvek,
folyóiratok,
kiadványok segítik a felkészülést.
 A tanítás korszerűen felszerelt szaktantermekben
folyik.
 A
szakmai
gyakorlatokat
üvegházunkban,
gyakorlókertünkben, szaktantermeinkben és külső
helyszíneken bonyolítjuk le.
 Két szabadtéri sportpálya, egy tornaterem és két
konditerem nyújt lehetőséget a sportolni vágyóknak.

Légy részese egy napunknak!

Damjanich János Gimnázium és
Mezőgazdasági Szakképző Iskola
OM azonosító: 032563

2018/2019

Nyílt napok:
2017. november 8-9.
Ezen a két napon 8 órára várjuk az érdeklődő tanulókat,
szülőket és pedagógusokat az iskola ebédlőjébe. Az
igazgatói tájékoztató után lehetőség nyílik tanórák
látogatására és az iskola megtekintésére.

A részképességi zavarokban szenvedő diákok számára
hosszabb felkészülési időt biztosítunk, lehetővé tesszük
segédeszköz (írógép, számítógép) alkalmazását.
Kérjük, hogy a felvételi vizsga eredményeit tartalmazó
ÉRTÉKELŐ LAP másolatát a gimnáziumi osztályokba
felvételiző tanulók csatolják a jelentkezési lapjukhoz.

A Tápió-vidék központjában, Nagykátán található
Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző
Iskola 68 éve működik. Magas színvonalú oktatásával,
megújuló képzési formáival ma is fontos szerepet játszik a
környék
értelmiségének
utánpótlásában,
a
szakemberképzésben.

Csak tanulni?
Fontos nekünk, hogy a minket választó tanulók minél több
területen kipróbálhassák képességeiket, s nem utolsó
szempont az sem, hogy diákjaink jól érezzék magukat
második otthonukban. A tanórákon kívül ennek érdekében
sokféle lehetőséget biztosítunk: tantárgyi versenyek,
Damjanich-pályázat, gólyatábor és gólyaavató, diákönkormányzati nap, szalagavató, egészségnap, sportnap,
túrák, színházlátogatások, osztálykirándulások, külföldi
utak, testvérvárosi kapcsolat...

Várunk!
Légy Te is a Damjanich csapatának tagja!

2760 Nagykáta, Dózsa György út 26/A
Tel: 29/440-037, 29/440-029
Web: www.djg.hu
E-mail: titkar@djg.hu

B) 4 évfolyamos általános tantervű gimnáziumi
képzés

Mit kínálunk?

I. Gimnáziumi képzések

mindkét idegen nyelvet 5-5 órában tanítjuk. Az első -

A tanulók a tantárgyakat az új kerettanterv szerinti
óraszámban tanulják, majd – érdeklődésük alapján – a 1112. évfolyamon emelt szintű érettségi felkészítésekből
választhatnak (pl. matematika, magyar, történelem,
idegen nyelvek, német, kémia, fizika és biológia). A
felsoroltakon kívül középszintű érettségi felkészítést
kínálunk földrajz, vizuális kultúra, ének és informatika
tantárgyakból.
A tanulók első idegen nyelvként az angolt vagy a németet
jelölhetik meg, másodikként a francia, német és olasz
nyelvekből választhatnak.

általános iskolában tanult- idegen nyelvként az angolt

Tagozatkód: 0002

A) 4 évfolyamos emelt szintű idegen nyelvi
gimnáziumi képzés
Iskolánk

komoly

hagyományokkal

rendelkezik

a

nyelvtanítás területén. A 4 évfolyamos emelt szintű
idegen nyelvi képzésünk keretében minden évfolyamon

kínáljuk, a második –kezdő- idegen nyelvek közül a
német, az olasz vagy a francia választható. A négy
évfolyamon biztosított emelt szintű óraszám lehetővé
teszi, hogy tanulóink a tanult idegen nyelvekből
sikeres emelt, illetve középszintű érettségi vizsgát
tegyenek, nyelvvizsgát szerezzenek. Természetesen
tanulóink

a

11-12.

évfolyamon

–

(Felvehető létszám: 34 fő)

II. Szakgimnáziumi képzések
A) 4+1 évfolyamos kertészet és parképítés
ágazati szakgimnáziumi képzés

B) 4+1 évfolyamos környezetvédelem ágazati
szakgimnáziumi képzés

A képzésben résztvevők felkészülnek arra, hogy részt
vegyenek a környezetkárosító hatások megelőzésében és
elhárításában. A tanulók egy idegen nyelvet tanulnak, amely
az angol vagy a német lehet. A 12. év végén érettségi
vizsgát tesznek (szakmai tárgyból is), mely után bekapcsolódhatnak az egy éves, technikusi végzettséget adó,
környezetvédelmi technikus OKJ-s szakképzésünkbe.
Tagozatkód: 0004

(Felvehető létszám: 34 fő)

C) 4+1
évfolyamos
földmérés
szakgimnáziumi képzés

továbbtanulási

szándékuknak megfelelően - választhatnak emelt és

ágazati

középszintű érettségi felkészítőink közül.
Tagozatkód: 0001

(Felvehető létszám: 34 fő)

A képzés négy évében az általános műveltséget elmélyítő,
az érettségi vizsgára felkészítő oktatás folyik, amely
magas óraszámú szakmai elméleti és gyakorlati
alapozással egészül ki. A tanulók egy idegen nyelvet
tanulnak, amely az angol vagy a német lehet. A 12. év
végén érettségi vizsgát tesznek (szakmai tárgyból is),
majd lehetőségük nyílik bekapcsolódni az iskola által
indított, egy éves, nappali tagozatos, OKJ-s parképítő
és fenntartó technikus szakképzésünkbe.
Tagozatkód: 0003

(Felvehető létszám: 34 fő)

Az általános műveltséget megalapozó és az érettségi
vizsgára
felkészítő
oktatás
mellett
szakmai
előképzettséget ad a geodézia, kartográfia és a
geoinformatika területén. Választható idegen nyelv az
angol vagy a német.
Az érettségi utáni 1 éves képzésben földmérő, földügyi és
térinformatikai
technikus
OKJ-s
képzettség
is
megszerezhető.
Tagozatkód: 0005

(Felvehető létszám: 34 fő)

