4. OLDAL

KERESZTESI HÍREK

BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON HÍREI
PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
2008/2009.
Az intézményünkbe jelentkező nyolcadik osztályos tanulók az alábbi
képzések közül választhatnak:
1. Gimnázium
o 9. A osztály (idegen nyelvinformatika tagozat, tagozatkód: 01):
Ebben az osztályban emelt óraszámban tanítjuk az 1. idegen nyelvet
(angol vagy német) és az informatikát.
A heti 6 órás idegen nyelvi képzés
élja, hogy az érettségi bizonyítvány
megszerzése előtt minél több tanuló
tegyen sikeres nyelvvizsgát. Az informatikát mind a 4 tanévben oktatjuk, szeretnénk, ha a tanulók többsége megszerezné az ECDL bizonyítványt.
o 9. B osztály (rendészeti tagozat,
tagozatkód: 02):
Ebben az osztályban a határőrséggel
és rendőrséggel együttműködve belügyi rendészeti ismeretek fakultá-

ciót szervezünk. A képzésben résztvevők – alkalmasságuk esetén –
előnyt élveznek tiszthelyettesi szakközépiskolába, szakirányú főiskolára
és egyetemre való felvételnél.
Mindkét osztályban a matematika, az
idegen nyelvek és az informatika
oktatása csoportbontásban történik.

2. Szakiskola
o
9. C osztály (tagozatkód:
03):
9-10. évfolyamon, a tanulókat érdeklődési körük és tanulmányi eredményeik alapján két szakmacsoportnak
megfelelő orientációs képzésben
részesítjük:
 az osztály egyik felében az informatika,
 a másik felében a mezőgazdasági
szakmacsoportra való alapozás történik.
A matematika, a magyar nyelv és
irodalom, az idegen nyelvek, az in-

formatika és a szakmai orientációs
tantárgyak oktatása a két szakmacsoportnak megfelelően csoportbontásban történik.
Ezek a tanulók a 11. szakképzési
évfolyamtól kezdődően, jelenlegi
terveink és az akkori lehetőségek
szerint, a jelentkezők számának
függvényében iskolánkban előreláthatólag az alábbi szakmák közül
választhatnak majd:
 számítógép-szerelő,
karbantartó,
 kertész (zöldségtermesztő elágazás),
 dísznövénykertész.
A más településről érkező tanulókat az iskolával egybeépült kollégiumban tudjuk elszállásolni.

A gimnáziumi és szakiskolai
tagozatokra a rendes felvételi
eljárás keretében 2008. február 15-ig lehet jelentkezni.

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT NAPJA
A Bocskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Diákotthon december 21-én rendezte meg a DÖKnapot.
A nap a diákparlamenttel kezdődött,
ahol az intézmény igazgatója válaszolt a diákok iskolával kapcsolatos
kérdéseire. A tanulók megválasztották a diákönkormányzat elnökét:
Halász Andrea 11. A osztályos tanuló folytathatja a tavaly elkezdett
munkáját.
Kilenc órától délig a diákok változatos versenyeken és fakultatív programokon
vettek
részt.
Pingpongoztak, csocsóztak, számítógépes
játékokat játszottak, pókereztek,
dartsoztak, tanár-diák kosárlabda
mérkőzésen, énekversenyen, műveltségi vetélkedőn és rajzversenyen

vettek részt. A rajzversenyen készült
képekből hamarosan kiállítás nyílik
az iskolában.
A fakultatív programok keretében
volt fodrászat, manikűr, smink, henna. A karácsonyi vásáron süteményeket, gyöngyöket, nyakláncokat,
karkötőket lehetett vásárolni. A
kézműves foglalkozáson gyertyaöntésre, adventi koszorú készítésére,
díszek készítésére, gyöngyfűzésre
volt lehetőség. A foglalkozás ingyenes volt, az elkészített díszeket haza
lehetett vinni.
Eközben 11 órától Vígh Fanni 9. C
osztályos tanuló édesapja, Vígh Balázs
közreműködésével
boxbemutató kezdődött. A debreceni
DVSC négy tagja bemutatta, hogyan
történik egy edzés, illetve az iskola

diákjai is
tudásukat.

kipróbálhatták

box-

Az 1. helyezettek:
Ping-pong: Balogh Dávid 12. A
Csocsó: Túri Gábor 10. B és Juhász
Sándor 11. B
FIFA: Kovács Szabolcs 9. B
Call of Duty 2: Szőllősi Gergő 11.A
Póker: Nagy Renátó 10. C
Darts: Kovács Gábor 12. B
Tanár-diák kosárlabda: Elekes Tamás 11. B, Lévai Lajos 11. B,
Rápati-Fekete Hajnalka 9. B
Énekverseny: Nagy Enikő 9. A,
Horváth Richárd 9. A
Műveltségi vetélkedő: A 10. évfolyam csapata
Rajzverseny: Miczura Anikó 9. A,
Lőrincz Zoltán 12. B
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