
 

4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI 

KÉPZÉS 

 

tagozatkód létszám képzési forma 

0004 34 fő gimnáziumi 

FELVÉTELI NINCS! 

 

NYÍLT NAP:  

2016. november 23. (szerda), 8 00-1130-ig 

 

Általános tájékoztatás: 8 00 - 8 45 

Óralátogatás: 8 55 -11 30  (2., 3., 4. óra) 

 

Tóth Lászlóné igazgató tájékoztatója az 

általános iskolás tanulók szülei részére:  

 

2016. november 23. 1600  

Pályaválasztási felelős: 

Horváth Bernadett 

vmg3078@gmail.com 

tel: 32-553-230 

 

JÓ KÖZÖSSÉG, JÓ HANGULAT, 

NYUGALOM, BIZTONSÁG! 
 

 

 

 

  

 

ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI 

PROGRAM ELŐKÉSZÍTŐ 

ÉVFOLYAMA 

tagozatkód létszám képzési forma 

0005 26 fő 

Arany János 

Kollégiumi 

Program 

FELVÉTELI NINCS! 

Pályázati adatlap beküldése szükséges 

letölthető: 

www.v-m-g.hu vagy www.ajkp.hu 

 

NYÍLT NAP:  

2016. november 23. (szerda), 8 00-1130-ig 

Általános tájékoztatás: 8 00 - 8 45 

Óralátogatás: 8 55 -11 30  (2., 3., 4. óra) 

Tóth Lászlóné igazgató tájékoztatója az 

általános iskolás tanulók szülei részére:  

2016. november 23. 1600  

Pályaválasztási felelős: 

Horváth Bernadett 

vmg3078@gmail.com 

tel: 32-553-230 

 

JÓ KÖZÖSSÉG, JÓ HANGULAT, 

NYUGALOM, BIZTONSÁG! 
 

 

„élni: - szeretni, hinni a világot; 

tenni valamit, mivel besugárzod.” 

/Váci Mihály/ 

TÁJÉKOZTATÓ  

OSZTÁLYFŐNÖKÖKNEK ÉS 

SZÜLŐKNEK 

Nógrád Megyei 

Váci Mihály Gimnázium 

 

Barátságos, családias 

környezet! 
Nógrád Megyei Váci Mihály Gimnázium 

3078 Bátonyterenye, Váci Mihály u. 5. 

Tel./Fax: 32-553-220 

vmg3078@gmail.com 

www.v-m-g.hu 
 

http://www.v-m-g.hu/
http://www.ajkp.hu/
http://www.v-m-g.hu/


Gimnáziumi képzés 

Kód: 0004  

felvehető létszám: 34 fő 

- felvételi vizsga nincs 

- választható tantárgy: katonai alapismeretek 

- tanulandó idegen nyelvek: angol és német 

- emelt óraszámban oktatjuk a magyar nyelv és 

irodalom, matematika, történelem, első idegen 

nyelv tantárgyakat 

 

Gimnáziumi képzésünkre azokat a 8. osztályt végzett 

tanulókat várjuk, akik biztonságos, családias 

környezetben, a pedagógusok támogató 

közreműködésével szeretnének érettségi vizsgát tenni. 

Várjuk az SNI (sajátos nevelési igényű) és BTM 

(beilleszkedési, tanulási és magatartási problémák) 

tanulók jelentkezését, akiknek fejlesztő pedagógus nyújt 

támogatást, megsegítést fejlesztő foglalkozások 

formájában heti rendszerességgel. Iskolaközösségünk 

elfogadó és befogadó, minden tanuló fontos számunkra 

és rendszeresen tartjuk a kapcsolatot tanulóink szüleivel 

illetve gondviselőivel. 

 
A gimnáziumi képzés fő jellegzetessége, hogy a 

tantárgyak többségében az általános iskola nyolcadik 

osztályának tantárgyaival megegyeznek.  

Fontosnak tartjuk, hogy az idegen nyelveken kívül a 

magyar nyelv és irodalmat valamint a matematikát is 

csoportbontásban tanulják diákjaink a sikeres érettségi 

érdekében. 

 

Újdonságként bevezetjük a katonai alapismeretek 

tantárgy oktatását, amely választható érettségi tantárgy 

is. A képzésen résztvevők ismereteket kapnak korunk 

háborúinak jellemzőiről, megismerik a tereptan és a 

térképészet alapjait, Magyarország biztonság- és 

szövetségi politikájának jellemzőit, a honvédelemmel 

összefüggő szabályokat, a Magyar Honvédség felépítését 

és feladatrendszerét. A katonai pályára készülőknek a 

hivatás megismerésén túl jelentős előnyöket is biztosít a 

tantárgyból szerzett érettségi vizsga: ösztöndíjpályázat, 

országos programokon való részvétel, továbbtanulási 

lehetőségek: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, MH 

Altiszti Akadémia (bűnügyi, katasztrófavédelmi, 

rendészeti, közigazgatási, altiszti szakok közül lehet 

választani). 

Idegen nyelv 

Tanulóink 4 évig két idegen nyelvet tanulnak: angol és 

német nyelvet. A nyelvtanulást támogatandó külföldi 

önkéntes diák érkezik évente iskolánkba és aktívan 

részt vesz a tanórákon, beszélget a diákokkal, közös 

programokon vesznek részt. Görög, maláj, német és 

lengyel önkéntesek jártak már nálunk.  

Érettségi vizsga 

Minden iskolánkban tanított tantárgyból lehet 

középszintű érettségi vizsgát tenni. A középszintű 

érettségi vizsga mellett emelt szintű vizsgákra is 

felkészítjük tanulóinkat.  

Továbbtanulás 

Az iskolában érettségiző diákjaink felvételizhetnek 

BÁRMELY EGYETEMRE ÉS FŐISKOLÁRA – 

ERRE CSAK A GIMNÁZIUMI KÉPZÉS JOGOSÍT, 

OKJ tanfolyamokra jelentkezhetnek, beiratkozhatnak 

érettségihez kötött szakmákra. 

Fakultáció 

Az egyetemi és főiskolai továbbtanulásnak megfelelő 

tantárgyakból heti 2-2 órát lehet választani a 11-12. 

évfolyamon. 

Előkészítő 

A 12. évfolyamon heti plusz 1 érettségi előkészítő órát 

tartunk az érettségi tárgyakból. 

Sport 

A tanulók érdeklődésének megfelelő sportkör működik 

iskolánkban. Megyei és országos versenyeken vehetnek 

részt. Testnevelés órán úszásoktatás folyik. Szervezünk 

továbbá házi sportversenyeket.   

Rendszeres programjaink 

- őszi túra 

- gólyaavató 

- Váci Napok tanulmányi versenyei 

- Váci Gála 

- szalagavató 

- Halloween 

- múzeumlátogatás 

- levéltárlátogatás 

- osztálykirándulások 

- részvétel a városi ünnepségeken 

- sportversenyek 

Arany János Kollégiumi Program 

Kód: 0005  

felvehető létszám: 26 fő 

- az előkészítő év után újra jelentkezni kell 

érettségit adó képzésre valamely salgótarjáni 

vagy bátonyterenyei középiskolába 

- a képzés ideje alatt az elhelyezést kollégiumban 

biztosítjuk 

- tanulandó idegen nyelv: angol vagy német  

 
Az Arany János Kollégiumi Program (AJKP) célja, hogy 

a nehéz körülmények között élő gyermekek a 

középiskolai kollégiumok segítségével eredményesen 

tanulhassanak, és érettségi bizonyítványt szerezzenek 

nappali tagozatos középiskolai osztályokban, továbbá 

esélyt kapjanak a felsőfokú tanulmányok megkezdésére. 

 

A tanulók számára a kollégiumi szolgáltatásokat, a 

programokon való részvételt a program fizeti. Tehát 

ingyenesek a: kirándulások, hétvégi programok, ECDL 

vizsga, nyelvvizsga, jogosítvány. A jól tanulók  

ösztöndíjat kapnak a 9. évfolyamtól. 

  

Az előkészítő évfolyam tantárgyai a felzárkóztatást, 

rendszerezést és az ismétlést szolgálják, hogy a 

középiskolát felkészültebben tudják kezdeni a tanulók. A 

magyar nyelv és irodalom valamint a matematika 

tantárgyakat heti 5-5 órában, míg az idegen nyelvet heti 

4 órában oktatjuk. a többi tantárgy: dráma, informatika, 

társadalomismeret, természetismeret, testnevelés, 

patrónusi óra. A testnevelés kivételével minden tanórán 

csoportbontásban vesznek részt a tanulók. 

 

Az előkészítő év után a tanulók érdeklődésüknek 

megfelelően folytatják tanulmányaikat a gimnázium, 

vagy valamely salgótarjáni illetve bátonyterenyei 

érettségit adó középiskola 9. évfolyamán. 

Rendszeres programjaink 

- mátrai körút 

- erdei iskola 

- budapesti kirándulás 

- ipolytarnóci kirándulás 

- Váci Napok 

- Váci Gála 

- + a kollégiumi programok 

 


