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ISKOLÁNKRÓL 
 

Az Ajkai Bródy Imre Gimnázium 1953 óta városunk meghatározó középfokú 

intézménye. Az elmúlt hét évtized során sokfajta képzésnek adott otthont – 

jelenleg a Pápai Tankerületi Központ fenntartásában működik mint Ajka 

városának egyetlen állami fenntartású gimnáziuma.  

Miért érdemes a gimnáziumi képzést választani? Az általános műveltség, 

nyelvtudás megszerzése mellett elsősorban ez a képzéstípus készít fel a 

felsőfokú tanulmányokra. A mi intézményünknek is elsődleges célja a 

tanulók kétszintű érettségire és felsőfokú továbbtanulásra való felkészítése.  

Pedagógiai programunkban, helyi tantervünkben kiemelt szerepet kap az 

idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése.  

Mindezek megvalósítását a jól felkészült, általában többdiplomás 

pedagógusokból álló, elkötelezett nevelőtestület, valamint az iskola tárgyi 

felszereltsége biztosítja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jelenlegi iskolaépület 2020-ban jelentős felújításon esett át. Többek között 

új nyílászárók, korszerű épületburkolat, napelemek, felújított villamos-

hálózat biztosítják az épület energetikailag takarékos működését. 



 

Rendelkezünk megfelelő színvonalú oktatástechnikai eszközökkel: minden 

tanteremben található multimédiás számítógép projektorral, több teremben 

aktív táblával, interaktív panellel, melyekkel a digitális tudásbázis illetve a 

vezeték nélküli internetes kapcsolat felhasználásával szemléletessé tehetők 

a tanórák. Az iskolában három informatika szaktanterem, számítógépekkel 

is felszerelt nyelvi labor, természettudományi- és művészeti szaktanterem 

található.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

A 34 000 kötetes, számítógépekkel is felszerelt, olvasószobával rendelkező 

könyvtár a tanulás mellett gazdag szabadidős programokat is kínál, de a 

szabad perceket a közösségi helyiségben is kulturált körülmények között 

tölthetik el a diákok. Ez utóbbiban lehetőség van ételmelegítésre, étkezésre. 



 

EREDMÉNYEINKRŐL 
 

mutatnak, hasonlóan az érettségi vizsgák eredményéhez. 

2022-ben 80 végzős diákunk 72 emelt szintű érettségi vizsgát tett. 53 közép- 

és 7 felsőfokú nyelvvizsga birtokában hagyták el az intézményt, s 74%-uk a 

felsőoktatásban folytatja tanulmányait. 

PROGRAMJAINKRÓL 
 

A tanítási órákon túl is gazdag lehetőségek várják diákjainkat.   

Az iskola több országos, sőt nemzetközi programban vesz részt, mint pl. az 

Erasmus +, az EP Nagykövet Iskolája, az MTA-Alumni vagy a Boldog Iskola 

program. A szakmai munkaközösségek több városi, sőt megyei versenyt 

rendeznek évről évre idegen nyelvből, informatikából, fizikából, de olyan 

szakmai rendezvényekre is sor kerül, mint pl. a hagyományőrző nap, 

Halloween, pályaorientációs nap, vagy az iskolai könyvtári hónap 

rendezvényei. A diákönkormányzat vidám elsősavatót, Bródy-napot szervez, 

míg a Bródy Gálán vagy a karácsonyi koncerten tehetséges diákjaink 

mutatkozhatnak be az iskola közösségének. Végzőseinket a szalagavató 

bálon és a ballagáson búcsúztatjuk. 

Élénk sportélet is folyik az iskolában, tanulóink számos versenyen 

szerepelnek sikerrel. 

A külső mérések rendre azt 

bizonyítják, hogy iskolánk 

megyei környezetben is 

megállja helyét. 

A 8., 10. évfolyamon végzett 

kompetenciamérés 

eredményei az országos 

átlagot meghaladó értékeket  

64,5

51,8

57,2

65,0

57,4

71,8

64,1 63,7

77,0
78,5

40

50

60

70

80

Magyar Matematika Történelem Angol Német

Érettségi vizsgaeredmények 5 éves %-os átlaga    
2018 - 2022

országos átlag Bródy átlaga



 

A 2023-2024-ES TANÉVBEN 
 
4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Négy évfolyamos gimnáziumi osztályunkban az emelt szintű képzés 

követelményeinek megfelelően 9-10. évfolyamon heti 5, a 11-12. évfolyamon 

heti 6 órában tanulhatják diákjaink az angol nyelvet. 

Az általános iskolai előtanulmányok, és a szeptemberi szintfelmérés alapján 

alakítjuk ki az osztály két csoportját, amelyekben kezdő, illetve haladó 

szintről indítjuk a nyelvoktatást. 

Második idegen nyelvként – heti 3 órában – a német nyelvet tanulhatják a 

diákok. Ebből a nyelvből is törekszünk a kezdő, illetve haladó csoport 

indítására az általános iskolai előtanulmányok függvényében. 

Az érdeklődő tanulók jelentkezhetnek az informatika tehetséggondozásra, 

melynek keretében heti két órában lego robot programozást, illetve 

különböző programnyelveken való kódolást tanulhatnak. Megfelelő számú 

jelentkező esetén ez a csoport a délelőtti órákban is külön tanulhatja a 

digitális kultúrát. Ezt a kezdeményezésünket a Pannon Egyetem Műszaki 

Informatikai Kara is támogatja.  

Igény szerint kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani.  

Speciális angol nyelvi, 
 négy évfolyamos képzés  

 

kód: 0001 
 

felvehető létszám: 28 fő 



 

INDULÓ KÉPZÉSEINK 
 

6 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kompetenciaméréseken, az érettségi és a felvételi vizsgákon nyújtott 

teljesítményt, valamint a versenyeredményeket tekintve hatévfolyamos 

képzésünk sok év átlagában a legsikeresebb képzési forma 

intézményünkben. 

A hatévfolyamos képzésben hangsúlyos szerepet szánunk a kötelező 

érettségi tárgyaknak, az idegen nyelveknek és a digitális kultúrának.  

A tanulók az általános iskolában elkezdett idegen nyelv tanulását haladó 

szinten folytatják. Ezen kívül lehetőség szerint csoportbontásban tanítjuk a 

matematikát és a digitális kultúrát.  

Mivel a kétszintű érettségi követelményei bizonyos tárgyakból (pl. kémia, 

földrajz) a 7-8. osztályos anyagot is magában foglalják – előnyt jelent, ha ezt 

a hat évet ugyanabban az iskolában végzi a tanuló.  

Kisgimnazistáink a 9. évfolyam kezdetére már felveszik a középiskolás 

munkatempót, elsajátítják a tanulási módszereket, alkalmazkodnak a 

követelményrendszerhez, ami a középiskolás évfolyamok során komoly 

előnyt jelent számukra. 

 Hat évfolyamos  
gimnáziumi képzés  

(6. osztályt végzett tanulók számára) 

 

kód: 0002 
 

felvehető létszám: 28 fő 



 

TANTERV, ÓRASZÁMOK 
 
Intézményünkben – valamennyi magyar köznevelési intézményhez 

hasonlóan – a 2020-ban kiadott nemzeti alaptanterv határozza meg 

alapvetően az egyes évfolyamokon teljesítendő heti óraszámot az előírt 

tantárgyakból. Az iskola helyi tantervében rögzíti, hogy a szabad 

felhasználású órakeretet milyen tárgyak oktatására fordítja. Céljainknak 

megfelelően az idegen nyelv, a digitális kultúra, illetve a végzős évfolyamon 

a matematika óraszámát emeltük meg a kötelező minimumhoz képest. 

Ez alapján a tanulóknak a következő heti óraszámokat kell teljesíteniük 

hetente: 

 

 

 

 

 

 

 

A részletes óraterv megtalálható pedagógiai programunk 67-69. oldalán, 

amely honlapunk Iskolánkról, Iskolai alapdokumentumok menüpontjából 

érhető el. 

A 11-12. évfolyamon a változó óraszám a tanuló választása szerint alakul, 

attól függően, hogy továbbtanulási szándékának megfelelően milyen 

tantárgyakat kíván emelt szinten, magasabb óraszámban tanulni. 

Emelt szintű képzés helyett vagy mellett a diákok választhatnak középszintű 

érettségire felkészítő foglalkozásokat (gazdasági ismeretek, matematika) is. 

 

   

Képzés típusa 
6 évfolyamos 

képzés 

4 évfolyamos, 

emelt nyelvi 

képzés 

  7.  évfolyam 29 - 

  8.  évfolyam 30 - 

  9.  évfolyam 33 34 

10.  évfolyam 34 34 

11.  évfolyam 31-33 32-34 

12.  évfolyam 31-33 32-34 



 

EMELT SZINT, TOVÁBBTANULÁS 
 

A 11-12. évfolyamon a tanulóknak kötelezően választandó legalább 4 óra 

(legfeljebb 6 óra) közép, vagy emelt szintű érettségire felkészítő képzés. 

Megfelelő számú jelentkező esetén valamennyi tárgyból indítunk emelt 

szintű oktatást. Jelenleg 23 ilyen csoportban tanulnak gimnazistáink, 

valamint mindkét évfolyamon működik középszintű érettségire felkészítő 

matematika és gazdasági ismeretek csoport. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A felsőfokú tanulmányokra felkészítő gimnáziumi képzésben kiemelt 

szerepe van az emelt szintű érettségire való felkészítésnek, hiszen a 2024-től 

alkalmazott felvételi pontszámításban az emelt szintű érettségi pontszáma 

másfélszer többet ér, mint a középszintű vizsgáé. Ráadásul az egyetemek 

többsége további plusz pontokkal ismeri el, jó részük pedig kötelezően 

előírja az emelt szintű vizsgát. 2022-ben végzős tanulóink 80%-a abszolválta 

legalább egy tantárgyból emelt szinten az érettségit. Öt év átlagában 

diákjaink háromnegyede a felsőoktatásban folytatja tanulmányait. 

  

Kirándul a történelem emelt szintű csoport 



 

FELVÉTELI ELJÁRÁS 
 
Felvételi vizsgát nem tartunk, az általános iskolai eredmények (jelenlegi 

tanév félévi, és előző tanév év végi) alapján választunk a jelentkezők közül az 

alábbi tantárgyak figyelembe vételével: 

  Magyar irodalom   Idegen nyelv 

  Magyar nyelv   Digitális kultúra 

  Matematika   Biológia vagy  

  Történelem     Természettudomány 

A felvételi eljárás során - azonos pontszám esetén - előnyben részesítjük a 

szakértői véleménnyel rendelkező SNI tanulókat és a helyi diákokat.  

 

Általános felvételi eljárás keretében vesszük fel a tanulókat. A 

jelentkezési és értesítési határidők a túloldali felvételi 

kalendáriumban olvashatók. 

 

4 évfolyamos osztályunkba a jelentkezést a tanuló általános iskolája 

bonyolítja, jelentkezteti elektronikusan a tanulókat, és továbbítja a 

jelentkezési lapjukat a középiskolába.  

 

6 évfolyamos osztályunkba nem csak elektronikus úton, az 

általános iskolán keresztül jelentkezhetnek az érdeklődők, hanem 

egyéni jelentkezőként is. Az Oktatási Hivatal felületén elérhető kitöltő 

programmal kitöltött, majd kinyomtatott JELENTKEZÉSI LAP leadásával 

jelzik iskolánknak, hogy itt kívánják folytatni tanulmányaikat. A jelentkezési 

lap beadásával egyidejűleg a 6 évfolyamos gimnáziumba jelentkező tanuló 

szülője TANULÓI ADATLAPOT is kitölt, amelyet iskolánk vagy a szülő 

közvetlenül elküld a Felvételi Központ (9001 Győr, Pf. 681) címére. 

Természetesen az iskolában szívesen segítünk a jelentkezési lap és 

tanulói adatlap kitöltésében, nyomtatásában és továbbításában.  

  



 

FELVÉTELI KALENDÁRIUM 
 

 

2022. november 9. 
Pályaválasztási Nyílt Nap 

(Tantermi túra a Bródyban + tájékoztató). 

2022. december 7. 
Pályaválasztási Nyílt Nap 

(Városi idegen nyelvi vetélkedő + tájékoztató). 

2023. január 
Az általános iskolák rögzítik a 8. osztályosok 

jelentkezését. 

2023. január 

A 6. osztályosok kitöltik jelentkezési lapjukat az OH 
elektronikus felületén. 

A lapok kitöltésében és postázásában a gimnázium 
titkárságán rendelkezésükre állunk. 

2023. február 22. A jelentkezés végső határideje. 

2023. március 17. 

Ideiglenes felvételi jegyzék 

gimnázium bejárat vagy 

www.brody-ajka.edu.hu 

2023. március 21. Módosítási lehetőség. 

2023. április 21. A Felvételi Központ kialakítja a végeredményt. 

2023. április 28. Értesítés a végső döntésről. 

2023. június 22. Beiratkozás a gimnáziumba.  😊 
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