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KÜRT GIMI- Gyakran Ismételt Kérdések

1, Hány évfolyamos az iskola?
Iskolánk 5 évfolyamos, a 0. év a nyelvi előkészítő év. Ez az év is kötelező.
2, Hány osztály van egy évfolyamon?
Egy évfolyamon 3 osztály van, 28-30 tanulóval és két osztályfőnökkel.
3, Milyen órák vannak a nyelvi előkészítős évfolyamon?
Van 17 angolóra, ebből legalább egyet anyanyelvi tanár tart. Ezen kívül van anyanyelvi
fejlesztés, informatika, matematika, osztályidő, tanulásmódszertan, testnevelés és
választható tárgyak.
4, Milyen választható tantárgyak vannak?
Nagyon nagy a választék, hogy minden diákunk tudjon olyat választani, ami őt a legjobban
érdekli; a II. világháború csataterei, angol irodalom, angol világ, az ember, bevezetés a nemzetközi
kapcsolatokba, biológia stúdium, csillagászat, dalszövegek elemzése, demokrácia, dráma, elsősegélyegészségtan, etika, Európai Unió-s ismeretek, filmek elemzése, filozófia, fizika stúdium, grafika,
hagyományaink, hétköznapi tudományok, improvizáció, JAM, kémia stúdium, kézműves kultúra, kis
angol nyelvészet, kortárs irodalom, környezet- és természetvédelem, kreatív írás, kultúra, mindent az
állatokról, mitológiák, multimédia, művészet, önismeret, pedagógia, politikatudomány, programozás,
pszichológia, retorika, sakktika, STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), szaknyelv,
tengerbiológia, természet, üzleti angol, világirodalom, világvallások, webfejlesztés, zene. A tantárgyak

közül legalább kettőt, legfeljebb hármat kell választania a tanulónak a nyek-9-10.
évfolyamokon. 11. és 12. évfolyamon a diákok elsősorban az érettségire felkészítő
fakultációk közül választhatnak.
5, Van-e osztályozás?
Nincsen. Százalékban kapják a gyerekek az értékelést. Az e-naplóban a szülők is láthatják a
beírt eredményeket. Év végén az eredmények alapján kapnak viszont év végi jegyet.
6, Mit jelent a két tanítási nyelvű tagozat?
A „kéttanosok” angolul tanulják a földrajz, a matematika és a természetismeret
tantárgyakat, illetve 11. és 12. évfolyamon az angol célnyelvi civilizációt. Ezekből a
tárgyakból angolul érettségiznek. Ha az angol emelt szintű érettségit 5-re teljesítik további
két tantárgyból tett angol nyelvű érettségi mellett, felsőfokú nyelvvizsgát kapnak.
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7, Csak kicsit vagy egyáltalán nem tud angolul a gyerek, az baj?
Egyáltalán nem. A tanulók a felvételüket követően írnak egy angol besoroló tesztet, ami
alapján 7, egyenként 11-13 fős csoportba osztjuk őket a tudásszintjük alapján, így mindenki
a számára legmegfelelőbb ütemben tud fejlődni.
8, Más nyelvet is lehet tanulni a Kürtben?
Sőt, 9. évfolyamtól kötelező! A paletta széles, gyakorlatilag bármit lehet tanulni, amit a
gyerekek szeretnének, a 9-11. évfolyamon. Jelenleg 12 nyelvet tanítunk az angolon kívül.
9, A gyerekem kicsit nehezen ír/olvas/ ül nyugodtan…. szenved ettől hátrányt a Kürtben?
Befogadó iskola vagyunk. Ennek egyik nagyon fontos elemeként a Támogató Munkacsoport
tagjai (fejlesztő pedagógusok, iskolapszichológusok) segítik a gyerekek fejlődését, illetve a
pedagógusok munkáját.
10, Szeretném megnézni, milyen módon folyik az oktatás a Kürtben; a járvány ellenére
lehetséges?
Írni kell egy emailt az atjelentkezes@kag.hu címre, amíg lehetséges, szervezünk egy
iskolalátogatós napot a kért órákra.
11, A gyermekem egy másik iskolából szeretne átjelentkezni a Kürtbe, ez hogyan
lehetséges?
A fenti email címre kell írni egy bemutatkozó levelet, ennek alapján felvesszük a családdal
a kapcsolatot. Ha az adott évfolyamon nincsen szabad hely, akkor felajánljuk a várólistát,
mint lehetőséget: amennyiben lesz felszabaduló hely, meghívjuk a családot egy személyes
beszélgetésre az átjelentkezési folyamat elindítására.
12, Mennyi a tandíj?
Az alapítványi hozzájárulás mértéke 61.000 ft/hó, 12 hónapon át. Lehet más ütemezésben is fizetni. Lehet
iskolánk Szociális Biztosságához fordulni, akár teljes mentességet kérve. A Bizottság minden szempontot
figyelembe véve hoz árnyalt döntést. Alapelvünk, hogy anyagi okok miatt senki ne záródjon ki az iskolánkba
való beiratkozási lehetőségből. A Szociális Bizottság a lehetséges támogatásról szóló döntését még a
felvételi időszakában, a család által a felvételi lapra beírt középiskolák sorrendjének a család általi
megváltoztatási lehetősége előtt meghozza. A tandíjat az éves infláción kívül csak akkor emeljük, ha az
állami támogatásunk érdemben változik.

13, Lehet-e magántanulóként csatlakozni?
Egyedi esetekben ez nem kizárt, de nem preferáljuk ezt a megoldást: a közösségben való
létet kiemelkedő fontosságúnak tartjuk, a Kürt programjának alappillére ez.

