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„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk,  
hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvá-

gyunkat, hogy megtanítson bennünket a  
jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, 

hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy 
segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.” 

Szent-Györgyi Albert 

 

Iskolánk 2011-ben lett jogutódja a Lengyel József 
Gimnázium és Szakközépiskolának. 2012-ben 
kapta a Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző 
Iskola, 2015-ben a Hamvas Béla Gimnázium ne-
vet. A névváltozások ellenére munkánkban folya-
matosan a hagyományos gimnáziumi értékeket 
követjük. 

 

Induló képzési formák: 

Gimnázium: 

Négyéves képzés, évente két osztály indul. Fő 
célja az érettségire való felkészítés. Általános, an-
gol- , német-,  rajz-, testnevelés emelt szintű kép-
zést biztosító csoportjaink indulnak. 

Jelentkezni lehet a 8. osztály befejezése után. 

Gimnáziumi oktatás esti tagozaton is indul. 

 

Beiratkozás: 2019. június 20.  (8.00—16.00) 

 

 

 

 

 

 

 

Választható idegen nyelvek:  

angol, német, spanyol 

 

Gimnáziumunk ökoiskola! 

Diákjaink, tanáraink számára fontos a fenntartható-

ság, a környezet- és természetvédelem, a környezet-

tudatosság és az egészséges életmód. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gimnázium oktatási formái: 

 

Tagozatkód/ elnevezés 

 

0001/ 4 évf. kerettantervre épülő helyi tanterv, nor-

mál oktatás, általános tantervű 

 

0002/ 4 évf. kerettantervre épülő helyi tanterv, 
emelt szintű/óraszámú oktatás német nyelv 
tantárgyból, általános tantervű 

 

0003/ 4 évf. kerettantervre épülő helyi tanterv, 
emelt szintű/óraszámú oktatás angol nyelv 
tantárgyból, általános tantervű 

 

0007/ 4 évf. kerettantervre épülő helyi tanterv, 
emelt szintű/óraszámú oktatás rajz és vizuális 
kultúra tantárgyból, általános tantervű 

 

0012/ 4 évf. kerettantervre épülő helyi tanterv, 
emelt szintű/óraszámú oktatás testnevelés 
tantárgyból, általános tantervű * 

* 2019. február 22-én 14.00 órakor fizikai alkalmassági 
vizsga lesz az iskolában. 
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Miért válaszd iskolánkat? 
Mert 

  korszerű épületben és modern eszközök-
kel folyik az oktatás; 

  kiemelkedő művészeti képzés folyik mű-
vésztanárokkal, eredményesen szerepel-
tünk kiállításokon, versenyeken; 

  nemzetközi testvériskolai (cserediák)  
kapcsolatokkal rendelkezünk; 

   jó hangulatú diákrendezvények, vetélke-
dők színesítik a mindennapjainkat; 

  sportolási lehetőségek (teke, kondi, foci,  
stb.) széles választékát nyújtjuk. 

 

„Hogy lehetek a diákjuk?” 

 

  Felvétel csak az általános iskolai eredmé-
nyeid alapján történik. 

 

 

Nyílt napok 

2018. november 14.   8.45-12.30 

 

2019. január 9. 8.45-12.30 

 

Mindkét napon 16.00-tól tájékoztató értekezletet 
tartunk az érdeklődőknek. 

 

Egyéni bejelentkezés alapján óralátogatást más 
időpontban is biztosítunk. 

Képek az iskolánkból 

 

 

 Hamvas Béla 

Gimnázium 
Az iskola címe: 

2840 Oroszlány, Kossuth Lajos u. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefonszámok: 

Igazgató: 34/560-400 

Titkárság: 34/361-291 

E-mail: kozepiskola.oroszlany@gmail.com 

Honlap: http://kozepiskola.oroszlany.hu 

OM azonosító kód: 031932 

Igazgató: 

Dr. Radványiné Varga Andrea 

Igazgatóhelyettesek: 

Bán Ildikó 

Horváthné Schein Éva 

Pályaválasztási felelős:  

Horváthné Schein Éva 


