MÓRICZ ZSIGMOND
GIMNÁZIUM
TISZAKÉCSKE
Web: www.moricz-tkke.sulinet.hu
Tel: 76/441-255
Facebook: Tiszakécskei Móricz
Zsigmond Gimnázium
hivatalos oldala

Tervezett nyílt napjaink:
2020.10.12. hétfő
2020.11.19. csütörtök
2020.12.01. kedd
2021.01.13. szerda
2021.02.05. péntek
A nyílt napok 8 órakor pályaválasztási szülői értekezlettel kezdődnek.
A 2-5. tanórák látogathatóak 8:55-től.
(A honlapon tájékozódj, hogy az adott napon szabad-e jönni!)

Ezért választod a Móricz gimit!














mi kihozzuk belőled a legjobbat
támogatjuk a tehetségeket, segítjük a lemaradókat
sokféle szakkör, versenyzési lehetőség
rendhagyó órák, előadások
emelt szintű képzések
ingyenes ECDL-tanfolyam
közép- és emelt szintű érettségi
nyelvvizsgára való felkészítés
jól képzett, tapasztalt tanári csapat
jó felszereltségű iskola, családias légkör
városi programokon veszünk részt
jó a kapcsolat a sportegyesületekkel
sítábor, snowboard, természetjárás, színház

 saját, felújított, ingyenes kollégium 2 percre az iskolától

Képzéseink
megnevezés

tagozatkód

0002

Angol nyelvi
előkészítő osztály
Német nyelvi
előkészítő osztály

0003

fontosabb jellemzők
- 5 éven keresztül kiemelt óraszámban oktatott idegen
nyelv
- második idegen nyelv: angol /német
- középfokú nyelvvizsgára felkészítés
- közép- és emelt szintű nyelvi érettségire felkészítés
- 11-12. évfolyamon különböző fakultációs lehetőségek
- nyelvi ösztöndíj
- azoknak ajánljuk, akik nyelvszakon, idegenforgalomturizmus irányban vagy külföldön szeretnének
továbbtanulni

- választható idegen nyelvek: angol, német, olasz
Általános tantervű
osztály

- középszintű érettségire való felkészítés
- 11-12. évfolyamon különböző fakultációs lehetőségek
- érettségihez kötött OKJ-s képzésekhez javasoljuk

Általános tantervű
osztály
HONVÉD KADÉT
PROGRAMMAL
(3,5 átlag felett
ÖSZTÖNDÍJJAL)

- 4 éven keresztül honvédelmi alapismeretek oktatás
- választható idegen nyelvek: angol, német, olasz
- fizikai, érzelmi és szellemi felkészítés a haza védelmére
- NEM KATONAI TOBORZÁS, NEM KATONAI KIKÉPZÉS,
NEM KATONAI NEVELÉS
- mindenkinek ajánljuk, aki szeretne belekóstolni a honvédelem
világába vagy a Nemzetvédelmi Egyetemre szeretne bejutni

0001

0004

- 4 éven keresztül önvédelemi oktatás

0005

Általános tantervű
osztály emelt
óraszámú belügyi
rendészeti
oktatással
Általános tantervű
osztály emelt
óraszámú
informatika
oktatással

- 4 éven keresztül belügyi rendészeti ismeretek oktatás
- választható idegen nyelvek: angol, német, olasz
- rendvédelmi szervekhez gyakorlati felvételire felkészítés
- 11-12. évfolyamon különböző fakultációs lehetőségek
- mindenkinek ajánljuk, aki rendvédelmi szervekhez vagy
egyetemre szeretne bejutni
- 4 éven keresztül heti 2 órában oktatott informatika
- választható idegen nyelvek: angol, német, olasz
- kiscsoportos oktatás 4 éven keresztül
- ECDL vizsgára felkészítés (többletpont)
- közép- és emelt szintű informatika érettségire
felkészítés
- 11-12. évfolyamon különböző fakultációs lehetőségek
- mindenkinek ajánljuk, aki versenyképes szeretne lenni a
munkaerőpiacon

