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OM AZONOSÍTÓ: 032554 
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A 2019/2020-as tanévre az iskola  

háromféle képzésre hirdet felvételt: 

Tagozatkód 01 

Hat évfolyamos képzés 

 

Tagozatkód 02 

Négy évfolyamos, általános tantervű képzés 

Tehetséggondozó oktatás matematikából 

 

Tagozatkód 03 

Négy évfolyamos, általános tantervű képzés 

Tehetséggondozó oktatás első idegen nyelvből 

Mindhárom képzésre jellemző 

Induló osztályok 

száma 
1 

Felvehető tanulók 

száma 
32 

Oktatott idegen 

nyelv 

I. idegen nyelvként: angol, 

német 

II. idegen nyelvként:  

angol, német, francia vagy 

orosz nyelv 

Emelt szintű 

érettségire való 

felkészítés 

magyar, matematika, 

történelem, angol nyelv, 

német nyelv, biológia, kémia, 

fizika, testnevelés, 

informatika 

Csoportbontásban 

tanult tárgyak 

első és második idegen 

nyelvek,  

informatika, matematika 

Tanulmányi eredményeink: 

Az intézmény évek óta tartja a felsőoktatási felvételi 

eredményeit: 60-80% tagozattól függően.  

A tavalyi évben: 

 összesen 87 nyelvvizsgával rendelkeztek 

tanulóink, ebből  

7 felsőfokú, 7 főnek 2 nyelvvizsgája van. 

 7 kitűnő érettségiző volt, 

 58 fő tett előrehozott érettségit, amelyből  

48 jeles eredmény született, 

 54 emelt szintű érettségit tettek, amelyből  

23 lett jeles. 

 
Az idei tanévben szeptember végéig több 

középfokú nyelvvizsga született. 

 

További értékeink, avagy  

miért pont mi? 

 Kevesebb utazás mellett több idő jut az 

otthoni tanulásra, sportra, délutáni 

elfoglaltságokra, barátokra és a családra. 

 A tanítás 14.45-kor véget ér. 

 Páratlan szépségű földrajzi elhelyezkedés a 

Duna partján 

 

 Folyamatosan megújuló, patinás 

iskolaépület –hamarosan nyílászárócsere, 

projektorokkal felszerelt tantermek 

 Saját, felújított menza, helyben főzött 

ebéd, iskolai büfé 

 

http://www.radyg.hu/


 

Sportolási lehetőségek: 

o ingyenes tömegsport: röplabda, 

futball 

 

o egyesületi: röplabda, kajak, 

sárkányhajó 

o Ady-olimpia röplabdából és 

futballból 

 

Természetjáró szakosztály:   

o szervezett túrák egész évben 

o régésztábor Regécen, 

Sátoraljaújhelyen 

 

 
 

 

 

 

 Gazdag iskolán belüli programkínálat: 

Gólyatábor, Gólya-avató, Ady-napok,  

Hugó-nap, vetélkedők, pályaorientációs 

kirándulások 

 
 színházlátogatások 

 történelmi előadások 

 Kutatók éjszakáján szervezett részvétel 

 

Ady-bál: 

    
 

 Év végi vizsgák az érettségi tárgyakból; 

 Alkotóbarát környezet; 

 Családias gimnázium vagyunk; 

 Saját logóval díszített pólónk és  

pulóverünk van; 

 Minden évben  

kiváló Ady-diákot  
– példaképet – választunk 

a végzős évfolyamból; 

 

FONTOS INFORMÁCIÓK 

Nyílt napok:  

Általános tájékoztató: 2018. november 16. 1700 

Óralátogatások: 2018. november 19-20. 

 

Jelentkezés: előzetes regisztrációval az iskola 

honlapján: www.radyg.hu 

Hat évfolyamos középiskolai előkészítő: 

2018. november 27. 

Jelentkezés: előzetes regisztrációval az iskola 

honlapján: www.radyg.hu 

Részvételi díj: nincs 

 

 

http://www.radyg.hu/
http://www.radyg.hu/

