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Tájékoztató 
a Kovács Pál Gimnázium 

élsportolóknak szóló képzésről! 
 
Iskolánkban a 2015/16-os tanévtől már ingyenes az oktatás. Várjuk a tanulók jelentkezését a 2015/16-
os tanévre a pótfelvételi eljárásban és átvétellel a kilencedik és a magasabb évfolyamokra is.   
 

Partneri együttműködést, támogatást az otthoni tanuláshoz,  
és sportelfoglaltságaikhoz igazodó számonkérést  

kínálunk tanulóink és egyesületeik számára.  
 

Tanáraink részt vettek a TÁMOP 3.1.2. pályázat keretében digitális tananyagok fejlesztésében az érettségi 
tantárgyakból. Tanulóink szabadon használhatják ezeket az otthoni tanuláshoz, és a tanórákon is 
alkalmazzuk a tananyagokat. Iskolánk tanulói a 2014/15-ös tanévtől letölthetik az aktuális tanórák 
tananyagát is vázlat formájában az iskola honlapjáról a MOODLE keretrendszer segítségével.  
Tanulást támogató intézkedéseink, módszereink:  
 

- A tanórák anyaga vázlat formájában elérhető lesz az interneten minden tárgyból.  
- Okos-telefonnal is letölthető digitális tananyagok segítik a felkészülést az érettségi tárgyakból 

idegen nyelv kivételével (öt perces animációs kisfilmek).  
- A magántanulóság helyett folyamatosan segített felkészítés, és tervezett, előre egyeztetett 

számonkérés fogja segíteni a tanulókat a tanulmányokban való eredményes előrehaladásban.  
Ezt mi egyéni tanrendnek hívjuk, lényege, hogy több hiányzás lehet, nincs váratlan 
számonkérés, és elkerüljük az osztályozóvizsgát.  

- A tanulmányi előmenetelt segítve korrepetálást, felzárkóztatást, tanulószobát is szervezünk 
igény szerint.  

- A megszerzett jegyek javíthatók, a meg nem szerzett jegyek pótolhatók.  
 
Immár több mint 18 éve foglalkozunk sportoló diákok gimnáziumi nevelésével-oktatásával. Ez alatt, 
sikeresen teremtettük meg a mindennapos edzések és a tanulás összhangját iskolánkban, és jutattunk 
igen elfoglalt és eredményes élsportolókat, olimpikonokat érettségi bizonyítványhoz, teremtettük meg 
számukra a továbbtanulás lehetőségét.  
Kiemelkedő diákjaink voltak:  Berki Krisztián és Dombi Rudolf a londoni Olimpia - olimpiai bajnokok, 
Bor Barna, Mészáros Anett és Madarász Viktória olimpikonok Londonban. Emellett Kucsera Gábor 
kajakozó, Decsi Tamás vívó, Hámori Zsuzsa szinkronúszó, Nemzet Edzője, Vérten Orsolya, Tomori 
Zsuzsanna, Szucsánszki Zita, Laluska Eszter, Triffa Ágnes, Lőw Andrea, Zácsik Szandra, Wolf 
Alexandra, Dobó Zsolt, Székely István  kézilabdázók, Szeles György vízilabdázó, Hullám Attila, 
Korcsmár Zsolt, Juhász Roland, Stieber Zoltán futballisták.  
Szeretettel várjuk érdeklődő diákok jelentkezését. A jelentkezéshez szükséges a felvételi jelentkezési 
lap, ill. annak adatai, elmúlt tanévek eredményei (7-8. osztály), a központi felvételin elért eredményt 
igazoló dokumentum és sportigazolás, amennyiben rendelkezésre állnak. Átvétel esetén megbeszélt 
időpontban tudunk személyesen találkozni.  
 
Budapest, 2015. április 23. Üdvözlettel: 

 
Szitt Zsolt 
igazgató  

sk. 
 


