
FELVÉTELI
TÁJÉKOZTATÓ
2023/2024

Horváth Mihály
 Gimnázium



Horváth Mihály Gimnázium

BEMUTATKOZÁS

"JÓ SZÓVAL OKTAT, 
JÁTSZANI IS ENGED"

A szentesi Horváth Mihály Gimnázium
160 éves fennállásával Csongrád -
Csanád megye egyik legpatinásabb
oktatási intézménye. A több mint
másfél évszázados múltra
visszatekintő iskola légköre és
szellemisége családias, értékrend- és
tudásalapú. A gyermekek tanításában
és nevelésében a kölcsönös
tiszteletből fakadó rend mellett a
magas fokú empátia is
kulcsfontosságú. A Horváth Mihály
Gimnázium jelmondata önmagáért
beszél:

Az iskola jó hírnevét mi sem bizonyítja jobban,
mint a kimagasló emelt szintű érettségi
eredmények és a felsőoktatásba kerülő diákok
kiváló helytállása. Hírnevünk nemcsak a
drámatagozatnak köszönhető, nyelvtagozataink
és természettudományos tagozataink is
országos elismerést vívtak ki, illetve számos
világbajnok és válogatott versenyző is sikeresen
érettségizett iskolánkban.

A Horváth Mihály Gimnázium célja, hogy olyan
tudással vértezze fel a diákokat, amellyel az
élet legkülönbözőbb területein, így a
felsőoktatásban is megállják helyüket. Az iskola
végzős tanulóinak több mint kilencven
százaléka adja be valamely felsőoktatási
intézménybe a jelentkezését, és legtöbbjük
sikeresen jut be az elsőként megjelölt
felsőoktatási intézménybe.

Büszkék vagyunk diákjainkra, akik az országos
tudományos és művészeti versenyeken előkelő
helyezéseket érnek el, az OKTV-n és más
rangos versenyeken az országos döntőbe
jutnak, a sportversenyeken többször állhatnak a
dobogó legfelső fokára.



FELVÉTELI
KÖVETELMÉNYEK

négy évfolyamos képzésre történő jelentkezés esetén a magyar és matematika központi
felvételi pontszámát, valamint az általános iskolai bizonyítványban szereplő 7. osztály év
végi és 8. osztály félévi eredményeit vesszük figyelembe a táblázatban látható módon
hat évfolyamos képzés esetében a központi felvételin szerzett pontszám, valamint az 5.
osztály év végi és 6. osztály félévi osztályzatok alapján történik a pontszámítás

Intézményünk szóbeli felvételi vizsgát nem tart. Ez alól kivétel az irodalmi-drámai-média
tagozat, ahol szóbeli/alkalmassági vizsga is van. A felvételi pontok számítása az alábbi
szempontok alapján történik:



Horváth Mihály Gimnázium

ELÉRHETŐSÉGEINK

Cím: 6600 Szentes, Szent Imre herceg u. 2.
Központi telefon: 63 / 561 – 586
E-mail: hmgszentes@hmg.hu
Honlap: www.hmg.hu
OM azonosító: 029737



HALADÓ ANGOL
NYELVI TAGOZAT

A 9. és 10. évfolyamon az angol nyelv
oktatása magas óraszámban történik, A
magas óraszámok és a korszerű oktatási
módszerek lehetővé teszik hogy a diákok a
10. vagy 11. év végére eljuthassanak
középfokú nyelvvizsga, illetve előrehozott
középszintű érettségi szintjére. 
.A tagozatos diákok munkáját társalgási órák
színesítik, melyek a szóbeli kompetenciák
fejlesztését segítik.
Iskolánk nemzetközi nyelvvizsgáztató
helyszín. (TELC)
Iskolánkban lehetőség van nemzetközi
diákcsere programokban való részvételre
(UWC, Erasmus, AFS, Rotary). 
Ingyenes, kiscsoportos, nyelvvizsgára
felkészítő tanfolyamaink heti 2x2 órában
indulnak.
Választható második idegen nyelv: német,
francia, latin, orosz.

Amit kínálunk:

Kódszám: 0002

Napjainkban a használható, naprakész
nyelvtudás elengedhetetlen, minden
munkahelyen elvárás a nyelvismeret.
Iskolánk nyelvtagozatos osztályaiban ezt a
nyelvtudást szerezhetik meg diákjaink. A
magyarországi felsőoktatási intézmények
többségében többletpontot ér az angol
emelt szintű érettségi (50 pont), az angol
középfokú (28 pont) és felsőfokú (40 pont)
nyelvvizsga. 

Kiket várunk?
Az angol nyelvi tagozatot azoknak a jó
képességű, szorgalmas tanulóknak ajánljuk,
akik képesek tanulmányaikat haladó szintű
tankönyvekből, angol nyelvű óravezetéssel
folytatni. 
Az angol tagozatra jelentkezéshez az angol
nyelv ismerete elengedhetetlen, ezért a
felvételi pontok számításánál idegen
nyelvből csak az angol tantárgyból hozott
pontokat tudjuk figyelembe venni.

Szóbeli felvételi vizsga nincs.

A tagozat óraszámai:

*Emelt szintű érettségire felkészítő óraként felvehető. 



A kezdő német nyelvi tagozatra azokat
a diákokat várjuk, akik jó nyelvérzékkel
rendelkeznek és motiváltak. Ezen a
tagozaton a német nyelv ismerete nem
előfeltétel. A nyelvoktatás intenzív
módon, magas óraszámban történik,
ezért a nyelvismeret könnyedén
elsajátítható az alapoktól kezdve. 
Délutánonként lehetőség van kis
létszámú csoportokban nyelvvizsga
felkészítőn részt venni. Tanulmányi
utakkal és cserediák kapcsolatokkal
segítjük elő a használható nyelvtudás
megszerzését. 

KEZDŐ NÉMET 
NYELVI TAGOZAT 
Kódszám: 0003

*Emelt szintű érettségire felkészítő óraként felvehető. 

A tagozat óraszámai:

Iskolánk biztosítja az államilag
elismert, nemzetközi nyelvvizsga
megszerzésének lehetőségét.

Tanórákon kívül is bővíthetik diákjaink
nyelvi ismereteiket. Több mint húsz
éves cserediák-kapcsolatot tartunk
fenn a Sankt Augustin-i Rhein-Sieg
Gimnáziummal.
A közép- és emelt szintű érettségik, és
a nyelvvizsgák eredményei is
tanúsítják az itt folyó munka
színvonalát.
Szóbeli felvételi vizsga nincs.



MATEMATIKA – FIZIKA
TAGOZAT

Kódszám: 0004

* választható emelt szintű órák a 11. és 12. évfolyamon

A tagozat óraszámai:

A matematika-fizika tagozatot a matematika és
a természettudományok iránt érdeklődő
gyerekeknek ajánljuk.
Várjuk azokat, akik már döntöttek a
pályaválasztással kapcsolatban:  
 közgazdászok, mérnökök, matematikusok,
fizikusok szeretnének lenni.
Várjuk azokat is, akik még nem döntöttek a
pályaválasztással kapcsolatban. Mert:
 - a felsőoktatási intézmények többségében a
matematika vagy a fizika választható felvételi   
  tantárgy  
- a legtöbb egyetemen néhány félévig tanulni
és vizsgázni is kell ezekből a tantárgyakból.

Miért érdemes a matematika-fizika tagozatot
választani?
- Érettségi átlagaink matematikából és fizikából
meghaladják az országos átlagot. 
 Diákjaink nagytöbbségét felveszik az általuk
választott felsőoktatási intézménybe 
 (Corvinus, BME, GAMF,..).

- a választott felsőoktatási intézményben a
diákok és az egyetemek visszajelzései
alapján   
  megállják a helyüket, ami az itt
megszerzett tudásnak is köszönhető. Ez
azért jelentős 
  eredmény, mert ezeken a szakokon erős a
lemorzsolódás.
- A tagozaton az emelt szintű órákon
lehetőség van az első éves egyetemi
matematika, fizika 
   tananyag jelentős részének elsajátítására. 
- A magasabb matematika és fizika
óraszámnak köszönhetően fejlődik a diákok
gondolkodása,  szövegértése, jobban
átlátják az összefüggéseket. Ez megkönnyíti
a többi tantárgy, köztük az idegennyelv
tanulását is.
A magas színvonalú matematikai képzés
mellett nagy hangsúlyt kap az idegen
nyelvi képzés is. Választható idegen
nyelvek: angol, német, francia, latin, orosz.



az országos szinthez mérten is
kiválóan felszerelt laboratórium és
szaktanterem
felkészült szaktanárok naprakész
tudással
kutatási projektekben való részvételi
lehetőség a Szegedi
Tudományegyetemmel való
együttműködésben
emelt és középszintű érettségire
való eredményes felkészítés

Amit kínálunk:

Horváth Mihály Gimnázium

BIOLÓGIA-KÉMIA
TAGOZAT

Kódszám: 0005

*Emelt szintű érettségire felkészítő óraként felvehető. 

A tagozat óraszámai:

Orvos, gyógyszerész, tanár, vagy kutató
szeretnél lenni?
Érdekel az élővilág, az agrármérnök,
erdőmérnök, kertészmérnök, lovassport
szervező pálya vagy a természetvédelem ?
Érdekelnek az emberek, és szívesen lennél
ápoló, dietetikus, gyógytornász, szülésznő,
védőnő, mentőtiszt, pszichológus?
Még nem döntöttél, csak egyszerűen
érdekel a biológia és a
természettudományok?

Mi segítünk, hogy megvalósítsd álmaid, és
bejuss a neked megfelelő felsőoktatási
intézménybe!



IRODALMI-DRÁMAI-
MÉDIA TAGOZAT

Kódszám: 0007

Az országos beiskolázású irodalmi-
drámai osztálytípus nálunk, Szentesen
működik a legrégebben, 1978 óta
folyamatosan. Pedagógiai munkánk fő
célja a személyiségfejlesztés.
Szeretnénk kreatív, önálló és nyitott
embereket nevelni, akik közéleti
érdeklődéssel, jó kapcsolatteremtő
képességekkel bírnak, mernek és tudnak
a nyilvánosság előtt szerepelni, egyaránt
fogékonyak társadalmi és művészeti
kérdésekre. Az irodalom, a történelem, az
anyanyelv, az ének, a színházművészet és
a filmművészet iránt érdeklődő fiatalokat
felkészítjük a továbbtanulásra. Bár
tagozatunknak nem elsődleges célja a
színészi pályára történő felkészítés,
évfolyamonként 3-4 tanuló hivatásos
színjátszó lesz. Az osztálytípus nyitott más
irányban is, hiszen végzett diákjaink
között van több pedagógus,
közművelődési szakember, jogász,
közgazdász, orvos és külkereskedő is..

A diákok a szokásos gimnáziumi
tantárgyak mellett részt vesznek az
irodalmi-drámai tagozat speciális
elméleti és gyakorlati foglalkozásain. Az
elméleti képzésnek két fő eleme van: a
színházi alapismeretek (itt dramaturgiai
alapfogalmakkal, dráma- és
színháztörténettel foglalkoznak), és az
emelt óraszámban tanult irodalom. A
délelőtti órarend része még a
beszédtechnika és a tánc is. A délutáni
program kreatív játékokra, önismereti és
csoportdinamikai gyakorlatokra,
kifejezőeszközöket fejlesztő tréningekre
épül, így jut el fokozatosan a színpadon
való csoportos és egyéni fellépésig. A
tagozaton évente hat-nyolc diákszínpadi
előadás készül, a lehető legkülönbözőbb
stílusokban.



A médiás képzés az irodalmi-drámai
képzéssel párhuzamosan működik a
tagozaton, így az első két évben, az ún.
alapozó képzésben minden, a tagozatra
járó diák megismerkedik a filmek és a
média világával, majd 10. osztály végén –
szabadon választható módon – a diákok
szakosodnak színházi, illetve média
szakirányba. A színházi specializációt
tanuló diákok a fent leírtak alapján
folytatják emelt óraszámban a szakmai
munkát, a média specializációt választó
diákok pedig megtanulnak önállóan
videofelvételeket készíteni, szerkeszteni,
digitalizálni, jártasságot szereznek a
kamera és az editáló eszközök világában,
megtanulnak szerkeszteni, videoriportokat
készíteni. Megismerkednek a
világítástechnika szerepével, az
újságkészítés, a rádió- és televíziós
műsorok alapjaival, az internet
tömegkommunikációs világával. A tagozat
tanulói márciusban egyéni mustrán
mutatják meg, mennyit fejlődtek egy év
alatt, negyedik év végén pedig dráma ill.
mozgókép- és médiaismeret érettségit
tehetnek.

dokumentumkészítés számítógéppel
fényképezés
beszédtechnika
rádiós ismeretek
újságírás (igényes és világos
anyanyelv használat)
tv-s műsorszerkesztés
riportkészítés (rádiós, televíziós,
filmes)
a film formanyelve és műfaj
azonosítás
adott témára rövid terjedelmű, önálló
fikciós film készítése (a készítés
összes fázisa)

Kiemelt médiás területek:

Média szakirány



A SZÓBELI
FELVÉTELI/ALKALMASSÁGI

VIZSGA KÖVETELMÉNYEI

Tagozatunkon nyilvános alkalmassági vizsgát tartunk, melyen a szülők is jelen lehetnek. Az
alkalmassági vizsga a következőkből áll:

Akik nem tanultak hangszeres zenét, nem
kerülnek hátrányos helyzetbe, akik viszont
tanultak, hozzák magukkal hangszerüket a
felvételire! 

Mozgás: a ritmusérzék, a testi koordináció
bemutatására szolgál, ehhez melegítő
vagy tornaruha feltétlenül szükséges.

Játék: a rögtönzőkészség, a kreativitás
szóban, gesztusokban, mozgásban
megnyilvánuló formáit játékos feladatok
keretében vizsgáljuk.

Beszéd: A vizsgázók 5 szabadon választott,
lehetőleg korukhoz illő verssel (vagy 3-4 vers
mellett 1-2 prózarészlettel) adnak számot szép
és kifejező magyar beszédükről.

Fogalmazás: helyben megadott témáról kell
összefüggő szöveget alkotni; a magyar nyelvi
kifejezőkészséget, a kreativitást vizsgáljuk.

Ének-zene: két népdallal bizonyítják a
jelentkezők képességeiket (ebből az egyik
népdal legyen), majd egyszerűbb
kottaolvasási és ritmusgyakorlatok
következnek, esetleg hangszeres játék.

A tagozat óraszámai:

*Média szakirányon színházi alapismeretek helyett. 



magasabb óraszámú képzést
magyarból és történelemből
több olvasnivalót, elmélyültebb
tanulási lehetőséget
11. és 12. évfolyamon további plusz
órákat
tehetséggondozást: versenyekre,
pályázatokra való felkészítést
kapcsolatot egyetemi tanszékekkel,
egyetemistákkal
rendhagyó tanórákat meghívott
kortárs írókkal, költőkkel,
irodalmárokkal, történészekkel,
előadóművészekkel

Amit kínálunk:

Horváth Mihály Gimnázium

HUMÁN TAGOZAT
 Kódszám: 0014

*Emelt szintű érettségire felkészítő óraként felvehető. 

A tagozat óraszámai:

akit érdekel az irodalom, a
történelem, az anyanyelv és az
idegen nyelvek és/vagy
aki a következő területeken akar
továbbtanulni:

Kinek ajánljuk a képzést?

- bölcsészettudomány
- jogtudomány és igazgatás
- pedagógusképzés
- kommunikáció
- gazdaságtudományok
- nemzetvédelem
- egészségtudomány
- társadalomtudomány



A tehetséges és szorgalmas
gyerekeknek.
Azoknak, akik heterogén osztályban
tanulnak, és a körülmények nem
biztosítják megfelelő ütemű
fejlődésüket.
Akik szeretik a kihívásokat, az
egészséges versenyszellemet, amely
jobb munkára ösztönöz.
Akik szűknek érzik az általános iskolai
kereteket.
Akik 12 és 18 éves koruk között
szeretnének hat éven át folyamatosan,
váltás és törés nélkül készülni az
érettségire és a felvételire.
Akik a 8. osztály elvégzése után
mindenképpen gimnáziumban
szeretnének továbbtanulni.

Kinek ajánljuk a képzést?

Horváth Mihály Gimnázium

HAT ÉVFOLYAMOS
KÉPZÉS

Kódszám: 0010

A hat évfolyamos képzés során a 21.
században nélkülözhetetlen tudás
átadására törekszünk, ezért az osztály
tanulóinak emelt óraszámú idegen nyelv és
informatika órákat kínálunk,
csoportbontásban. A heti 5 idegen nyelvi
óra lehetővé teszi, hogy a szorgalmas diákok
már 8. osztály végére, vagy 9. osztály elejére
középfokú nyelvvizsgát tegyenek, és a 9.
osztálytól kezdődő második nyelv tanulására
még nagyobb hangsúlyt fektessenek. A hat
évfolyamos képzésen elsődlegesen angol
nyelvet oktatunk, német nyelvi csoport csak
a csoportindításhoz szükséges minimum
létszám esetén indul.
Ezen felül a képzés során a Szentesi
Vízilabda Klubbal és a Szilver Táncsport
Egyesülettel együttműködésben biztosítjuk a
diákok élsportolói pályára való készülését.



SZERETETTEL
VÁRUNK,

LEGYÉL TE IS HMG-S!


