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0002 

Négy évfolyamos gimnáziumi képzés. Kollégiumi jogviszony nem kötelező, viszont 
igényelhető. 11. évfolyamtól az alábbi fakultációk közül lehet választani: belügyi 
rendészeti ismeretek, honvédelmi alapismeretek, roma/cigány nemzetiségi népismeret, 
biológia, földrajz, informatika, testnevelés. Ezekből a tanuló választott tantárgyként 
érettségizhet. 

0004 

 Öt évfolyamos gimnáziumi képzés, Arany János Kollégiumi Program: A program öt 
éven keresztül támogatja a tanulót anyagilag és tanulmányaiban is. Az előkészítő 
évfolyamon a tanulók elmélyítik tudásukat az általános iskolában szerzett 
ismereteikben, pótolják esetleges hiányosságaikat és tovább fejlődhetnek azokon a 
területeken, amelyeken tehetségesek. Az első év elvégzése után választhatnak az 
alábbi négy képzési formából. Ingyenes kollégiumi ellátást, étkezést, 
tömegközlekedést, jelentős ösztöndíjat (első évben egységesen 15.000 Ft, a további 
években 20.000 és 40.000 Ft. közötti ösztöndíj tanulmányi eredménytől függően), 
ingyenes kirándulásokat és egyéb juttatásokat biztosít a tanulóknak. 

0005 

 Művészeti osztály: Négy évfolyam. A Gandhiban szinte mindenki foglalkozik valamilyen 
művészeti ággal, legyen az zene, tánc vagy képzőművészet. Hangszereken tanulhatsz, még 
úgy is, ha eddig sosem próbáltad a zenét, vagy csatlakozhatsz az iskola tánccsoportjaihoz, 
vagy ha épp ügyes kezű alkotó vagy, akkor várnak képzőművészeti szakköreink. A 
művészet a tanulásban is segít, célokat ad, aki művészetet tanul, az a gimis tantárgyakban 
is kamatoztathatja azokat a célokat, amelyeket pl. a zenetanulásban felállított. Emellett 
koncerteken, előadásokon, kiállításokon, videoklip-forgatásokon mutathatod meg 
tudásodat és tehetségedet. 

0006 

 Belügyi rendészeti orientáció képzés: Négy évfolyam. Az ide jelentkező diákok 9. 
évfolyamtól heti egy órában belügyi rendészeti ismeretek tantárgyat is tanulnak. A 
tantárgy oktatói a Pécsi Rendőrkapitányság munkatársai. 12. évfolyam végén a tárgyból 
érettségizhet a tanuló, ami elfogadott felvételi tárgy a NKE Rendészettudományi Karán, a 
rendőr szakközépiskolákban pedig többletpontot jelent a tárgyból tett érettségi. 

0008 

Honvédelmi orientáció képzés: Négy évfolyam. Az ide jelentkező diákok heti egy órában 
ismerkednek meg a honvédelmi alapismeretek tantárggyal, melyből érettségi vizsgát is 
tehetnek. Az erre a képzésre járó diákok honvédelmi foglalkozásokon és versenyeken 
vehetnek részt, amelyeket a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Sportszövetség 
szervez. Előnye, hogy már fiatal korban, a mindennapi életben is használható tudást 
szerezhetnek, ilyen például az elsősegélynyújtás, a tájékozódás, a táborozási ismeretek és 
az önvédelem. 

0010 
 Informatika orientáció képzés: Négy évfolyam. Az itt tanuló diákok emelt óraszámban 

tanulnak informatikát. Heti plusz egy tanórában elmélyülhetnek a számítástechnika 
világába, amely nélkülözhetetlen ma már a munka minden területén.  
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  _______________________   _______________________  
 tanuló aláírása szülő/gondviselő aláírása 
 
 
 
Kelt.: 2022.______hó_____nap 
 
 

Kérjük, mellékeljék a nyolcadik osztály félévi eredményeit! 
 

A kitöltött és aláírt rendkívüli felvételi jelentkezési lapot postafordultával az alábbi módok 

valamelyikén megküldeni szíveskedjenek: 

Postai úton: Gandhi Gimnázium, 7629 Pécs, Komját Aladár utca 5. 

E-mailben: Csókáné Kalocsai Szilvia részére az iskolalatogato@gandhigimi.hu címre. 

Telefonos elérhetősége: +36 20 227 5441 

 


