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Információk a 2023/2024. tanévre történő beiskolázáshoz
Köszöntő
Kedves Majdani Csokonais Diákok!
„A siker azokhoz pártol, akik elég energikusak, hogy dolgozzanak érte,
elég bizakodóak, hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,
elég bátrak, hogy megragadják és elég erősek, hogy megtartsák.”
(Smith)
A nyolcadikosok és szüleik már lázasan olvasgatják az iskolák felvételi tájékoztatóit,
látogatják a nyílt napokat. Kívánom, hogy kiadványunk segítsen meghozni azt a sikeres döntést,
amely mentén haladva egy boldog, célt érő életút válik járhatóvá.
Ki válassza a Csokonait? A gimnáziumi képzést elsősorban azoknak a tanulóknak ajánljuk,
akik inkább elméleti beállítódásúak és/vagy jó a tanulmányi eredményük és/vagy az általános
műveltségük fejlesztése a cél, vagy határozottan tudják, hogy felsőoktatásban szeretnének majd
továbbtanulni, de még bizonytalanok abban, hogy pontosan mit is tanulnának.
A gimnazisták életstílusa sok tekintetben hasonlít az általános iskolás időszakhoz: aki
emellett a tanulási forma mellett dönt, nagyjából ugyanolyan tantárgyakra számíthat, mint
általános iskolában, de minden egyes tantárgyat mélyebben és részletesebben fog tanulni,
hiszen cél az emelt érettségire való felkészülés is.
A sok tanulás mellett azért érdemes időt szánni a testedzésre is, hiszen aki jó fizikai
állapotban van, annak a tanulás is könnyebben megy majd.
Mindenképpen érdemes időt szánni a nyelvtanulásra. A legszerencsésebb az, akinek a
tanórán szerzett ismeretek elegendőek a nyelvvizsga letételéhez, mert a nyelvtudás a mai
világban fontos tényező a munkaerő piaci sikeresség szempontjából, és kötelező a megléte a
felsőfokú továbbtanuláshoz.
Lehet járni szakkörökre, melyek a tanuló érdeklődésének megfelelően bővítik ismereteit,
vagy épp a felzárkózásban segítenek annak, aki egy tantárgyból le van maradva.
Fontos továbbá, hogy hangsúlyozzuk: ez az időszak valóban főként a tanulásról szól, de
azért nem szabad elhanyagolni társas kapcsolatainkat, lelki életünk gondozását sem.
Úgy gondolom, jó szívvel ajánlom a Csokonait, hiszen nálunk mindez megtalálható.
Szeretettel hívogat és befogad a Csokonai, legyetek Ti is közösségünk tagjai!
Füstösné Ábrahám Judit
igazgató
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9. évfolyam érdeklődő új diákok számára:
20202. november 16- 17. (szerda, csütörtök) 8:30-13:00
Az egyes tagozatokra felvételi vizsga nincs. A kérelmek elbírálásának, rangsorolásának módja
az általános iskola 7. osztály év végi és 8. osztály félévi eredményei alapján történik.
Kollégiumi elhelyezést minden tanuló számára tudunk biztosítani.
SNI tanulók esetén, ha vmelyik tantárgyból mentessége van, akkor az adott tantárgy helyett kérnie kell
másik tantárgy jegyének beszámítását
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Tagozataink

Általános tantervű tagozat: célja a
közismereti tárgyak erősítése sokféle
színes program segítségével, melynek
eredményeként a felsőoktatásba való
bejutás elérhetővé válik. Nagy erőssége a
tagozatnak
a
kis
létszámú
tanulócsoportokban folyó oktatás. Nagy
hangsúlyt kap a nemzetközi kapcsolatok
kihasználása, a horvát és magyar kultúra
találkozási
pontjainak
felfedezése.
(tagozatkód: 0001)

Angol-német
emelt
tagozat:
tanulóink közül (a régióban egyedüli
iskolaként) minden évben 2-2 fő
tanulhat a németországi Bielefeldben
működő Európa-osztályban egy
hónapig. Cél az előrehozott-, emelt
szintű érettségi vizsga letétele,
valamint nyelvvizsga megszerzése.
(tagozatkód: angol: 0002 német:
0003)
Biológia
emelt
tagozat:
diákjaink
rendszeresen
jó
eredményeket
érnek
el
természettudományos tárgyakból
az OKTV-n, a KGYTK-n,
aTUDOK-on. Kiváló inspiráló és
gyakorlóhely az iskola helyi
védettségű 12 hektáros parkja!
(tagozatkód: 0005)
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Matematika emelt tagozat:
iskolánk
Tehetségpontként
működik, így minden segítséget
megkap
a
versenyezni,
továbbtanulni vágyó diák a
felkészüléshez.
(tagozatkód: 0004)
Humán
tagozat:
az
irodalmi
pályázatok,
kortárs
író-olvasó
találkozók, rendszeres színház- és
operalátogatások
igényes
kultúrafogyasztókká formálják az arra
fogékony diákjainkat.
(tagozatkód: 0006)
Kézilabda tagozat: a CSKK és a CSNKC klubbal (csurgói férfi és női kézilabda klubok) közös
együttműködésben szerveződik az utánpótlás élete. Egy év múlva újonnan épült
tornacsarnokunk is lesz! Egyesületben sportoló diákjaink egyéni tanrend szerint haladhatnak és
vizsgázhatnak, hogy jó tanulók és jó sportolók lehessenek egyszerre. (tagozatkód: 0007)

További lehetőségek: Iskolánkban francia nyelvoktatás is folyik. Lehetőség van ECDL
vizsgára való felkészülésre, jogosítvány szerzéséhez KRESZ ismeretek elsajátítására szakköri
keretek között.
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Az iskolai élet színterei

Kollégium: a kézilabda tagozatosok külön épületben laknak, hogy speciális napirendjük ne
ütközzön a nem sportolókéval. A csoportok életét családiasság, összetartás jellemzi. Az iskola
saját konyhát tart fenn, ízletes ételekkel várja a kollégistákat is.
Hitélet: a református iskolában stabil erkölcsi iránytű átadása a célja minden felekezet
hitoktatásának. Ökumenikus szellemben zajlanak ünnepeink és hétköznapjaink egyaránt.
Művészeti nevelés: a nyári diákszínjátszó és tánctáborok, valamint a nagybajomi Pálóczi
Horváth Ádám Művészeti Iskola kihelyezett képzései mellett nálunk Filharmónia sorozaton is
részt vehetnek diákjaink.
Könyvtár: a legkorszerűbb informatikai eszközökkel felszerelt iskolai könyvtár elmélyült
tanulásra, kutatásra és sokféle játékra alkalmas, egyik alapfeladata a kritikus
információhasználat kialakítása a tanulókban. Nagykönyvtárunk az egyetlen nyilvános
muzeális gyűjtemény Somogyban, kutatóhely és turisztikai célpont, 225 éves múltunk
megjelenítője.
Sport: a kiemelten kezelt kézilabda mellett sokféle sportágban kipróbálhatják magukat a
diákok, kedvelt a labdarúgás és az atlétika. A város új uszodájában diákjaink (nagy
kedvezménnyel) részt vehetnek az úszásoktatásban és a versenyzésben is.
Tehetséggondozás: az évente rendezett Református Középiskolák Természettudományos
Diákköri Konferenciája már a középiskolában lehetőséget nyújt kutatás módszertani ismeretek
elsajátítására.
Diákélet: gólyatábor, gólyabál, farsang, vidám vetélkedők („Aludj máskor!”) Színesítik az
iskolai életet – és amit te hozzáteszel!

