
 Felvételi követelmények: 
➢ A felvételi vizsga a gimnáziumi tagozatainkra 

jelentkező tanulóknak kötelező. A hozott (max. 100) és a 

szerzett (max.100) pontszám együtt alkotja a jelentkezők 

összes pontszámát, amely alapján a felvételi rangsort 

felállítjuk. * 
 

 

➢ A technikumi  tagozatainkra jelentkezőknek 

központi felvételi vizsgán nem kell részt venniük, a 

felvételi rangsor a hozott pontok alapján kerül 

meghatározásra. 
 

A hozott pontok számításának ÚJ rendszere: 
Tantárgy                            7.       8.félév 

            Irodalom                                       5             5 

Magyar nyelvtan   5 5 

Történelem   5 5 

Matematika   5 5 

Idegen nyelv (dupla súlyozással)   5 x 2     5 x 2 

Földrajz    5 5 

Fizika    5 5 

Kémia    5 5 

Biológia    5 5 

Összesen   50 50 
 

Kérjük, hogy a felvételi vizsga eredményeit tartalmazó 

ÉRTÉKELŐ LAP másolatát a gimnáziumi osztályokba 

felvételiző tanulók csatolják a jelentkezési lapjukhoz. 

. 

 
* A felvételi eljárásban az azonos összesített eredményt elérő diákok közül a rangsoroláskor előnyben 

részesítjük a hátrányos helyzetű tanulót, azt, akinek a lakóhelye az iskola székhelye szerinti járás 

területén van, ill. akinek különleges helyzete ezt indokolja (kimagasló versenyeredmény, 

nyelvvizsga, külföldi tanulmányok, menekültstátusz). A rangsorolás érvényesítéséhez a hátrányos és 

a különleges helyzetre vonatkozó dokumentumokat a középiskolai jelentkezési lappal egy időben kell 

benyújtani. 

 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, diák-

önkormányzati nap, szalagavató, egészségnap, sportnap, 

műveltségnap, túrák, színházlátogatások, osztály- 

kirándulások, külföldi utak,  

Határtalanul! program... 

 

 

Mit kínálunk még? 
 

➢ Minden tanulónk igénybe veheti menzánkat, büfénket. 

➢ Iskolai könyvtárunkban könyvek, folyóiratok, 

számítógépek, kiadványok segítik a felkészülést. 

➢ A tanítás korszerűen felszerelt szaktantermekben 

folyik. 

➢ A szakmai gyakorlatokat üvegházunkban, gyakorló-

kertünkben, szaktantermeinkben és külső hely- 

színeken bonyolítjuk le. 

➢ Két szabadtéri sportpálya és tornaterem nyújt 

lehetőséget a sportolni vágyóknak. 

 

 

 

 Beiskolázási tájékoztatók a 8.osztályos   

tanulók és szüleik részére 

 

2022. november 28-29. (hétfő - kedd)  

 
16:00-tól intézményvezetői tájékoztató, a képzési 

formák bemutatása 

 

      Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 
 

 

 

 Damjanich János Gimnázium és 

Mezőgazdasági Technikum 
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A Tápió-vidék központjában, Nagykátán található 

Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Technikum 

több mint 70 éve működik. Magas színvonalú oktatásával, 

megújuló képzési formáival ma is fontos szerepet játszik 

a környék értelmiségének utánpótlásában, a 

szakemberképzésben. 
 

2760 Nagykáta, Dózsa György út 26/A 

Tel: 29/440-037, 29/440-029 

Web: www.djg.hu 

E-mail: titkar@djg.hu, 
 

 
 

 

A vizsga időpontja:   2023. január 21. 10 óra 

Pótló felvételi vizsga:  2023.  január  31.   14 óra 

http://www.djg.hu/
mailto:titkar@djg.hu


 Mit kínálunk? 
 

 

I. Gimnáziumi képzések 

 

   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 az angol 

nyelvet heti 5, a második idegen nyelvet heti 4 órában 

tanítjuk. Az első - általános iskolában tanult- idegen 

nyelvként az angolt kínáljuk, a második –kezdő- idegen 

nyelvek közül a német, az olasz vagy a francia választható. 

A négy évfolyamon biztosított magas óraszám lehetővé 

teszi, hogy tanulóink a tanult idegen nyelvekből sikeres 

emelt, illetve középszintű érettségi vizsgát tegyenek, 

nyelvvizsgát szerezzenek. Természetesen tanulóink a 11-

12. évfolyamon – továbbtanulási szándékuknak 

megfelelően - választhatnak emelt és középszintű 

érettségi felkészítőink közül. 

 

Tagozatkód: 0001 (Felvehető létszám: 34 fő) 
 

     

 

 

 

B) 4 évfolyamos általános tantervű gimnáziumi 

képzés 
 

A tanulók a tantárgyakat a kerettanterv szerinti 

óraszámban tanulják, majd – érdeklődésük alapján – a 11-

12. évfolyamon emelt szintű érettségi felkészítésekből 

választhatnak (pl. matematika, magyar, történelem, idegen 

nyelvek, fizika, biológia stb). A felsoroltakon kívül 

középszintű érettségi felkészítést kínálunk földrajz, 

vizuális kultúra, ének és digitális kultúra tantárgyakból.  

A tanulók első idegen nyelvként az angolt vagy a németet 

jelölhetik meg, másodikként a francia, német és olasz 

nyelvekből választhatnak. 

 
 

Tagozatkód: 0002 (Felvehető létszám: 34 fő) 

 

 

II. Technikumi képzések 

 
A technikumi képzésben a tanulók a közismereti 

tantárgyak mellett a szakmai végzettséghez szükséges 

ismereteket is elsajátítják. A képzés több részre 

tagolódik. A közismereti tárgyak folyamatos elsajátítása 

mellett az első szakaszban az egységes kétéves ágazati 

alapozó képzés folyik. Az ezt követő kétéves szakaszban 

érettségi vizsgára történő felkészítés mellett egyre 

intenzívebb a szakmai elméleti és gyakorlati képzés. Az 

utolsó évben az idegen nyelv tanulása mellett technikusi 

vizsgára készülnek a tanulók. A technikusi vizsga 

megszerzése után lehetőség van újabb szakmai ismeretek 

elsajátítására, felsőfokú tanulmányok folytatására, illetve 

a szakmában való elhelyezkedésre.  

A technikumi képzés ideje alatt a tanulók szakképzési 

ösztöndíjra jogosultak. 

A tanulók egy idegen nyelvet tanulnak, amely az angol vagy 

a német lehet.  

 

 

 

 

 

 

A) 5 évfolyamos kertésztechnikus képzés 

parképítő és fenntartó szakmairány 

 

 
 

 

A képzés érettségi és kertésztechnikus OKJ-s 

szakképesítés megszerzésére ad lehetőséget.   
 

Tagozatkód: 0003 (Felvehető létszám:  20  fő) 

 

 

B) 5 évfolyamos földmérő, földügyi és 

térinformatikai technikusi képzés 

 

 
 

 

A képzés érettségi, valamint  földmérő, földügyi 

és térinformatikai technikus OKJ-s 

szakképesítés megszerzésére ad lehetőséget.  
 
 

Tagozatkód: 0004 (Felvehető létszám: 20 fő) 

 

 


