
Gondolatok az iskoláról… 
 
 
Gimnáziumunk a hazai középiskolák 
ranglistáján benne van az első ötvenben. 
 
 
„Azért szeretek ebbe az iskolába járni, mert a 
tanárok segítőkészek, kedvesek és nagyon jól 
tanítanak. Jó a közösség, jó a hangulat az 
osztályban és a folyosón is.” 
 
 
Az iskola érettségi és tanulmányi átlaga 
rendszeresen 4 egész fölött van. 
 
 
„Szeretem ezt az iskolát, mert itt megtanulok 
rendesen németül, és egy nép kultúráját is 
megismerem.” 
 
 
Az országos kompetenciaméréseken 
diákjaink jóval az átlag fölött teljesítenek. 
 
 
Az iskola jól megközelíthető busszal, HÉV-vel 
és villamossal. 
 
 

Szóval, minden út a DNG-be vezet!  
 
 

♥ Szeretettel várjuk a jelentkezőket! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elérhetőség: 
 
Budapest XX. Kerületi Német Nemzetiségi 
Gimnázium és Kollégium 
1203 Budapest 
Serény u. 1. 
 
Tel./Fax:  06-1-283-0222 
e-mail: titkarsag@dng-bp.hu 
honlap: www.dng-bp.hu 
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Mit kínálunk?

 
A magas színvonalú német 

 Felkészítést emelt szintű angol   Szervezett németországi    

nyelvoktatáson túl minden főbb  érettségire.   nyelvgyakorlási lehetőséget. Jelenleg 

érettségi tárgyból emelt óraszámú,  A német mellett tanulóink magas  négy diákcsere programunk fut. 

emelt szintű érettségire felkészítő  szintű angol nyelvtudásra is szert   

oktatást.  tesznek, ezáltal többen angol   Távolabbról érkező tanulóink számára  

  nyelven folytatják   az iskola saját kollégiumában,  

Jó esélyt a legkülönbözőbb szakirányú  tanulmányaikat.  kétágyas szobákban elhelyezést, 

(közgazdasági, orvosi,    nyugodt tanulási feltételeket,  

természettudományos, műszaki,  Tornacsarnokunkban és   szakköröket, tehetséggondozást,  

bölcsészettudományi) felsőfokú  kondicionáló termeinkben   
indokolt esetben felzárkóztatást.  

tanulmányok megkezdéséhez.  sportolási lehetőséget.   

  Sportköreink: röplabda, lányfoci,  Az informatikai ismeretek magas 

Nyelvi belépőt a német nyelvterületen  kézilabda, foci, floorball.  szintű elsajátítását. Az ECDL vizsgára 

való továbbtanuláshoz. Végzős    jelentkező diákjaink 99%-a szerzi meg 

tanulóink nagy része (85-100%)  Kulturális területen német és  ezt a számítógép-használói 

ugyanis sikerrel teszi le az  magyar nyelvű színjátszást  
jogosítványt. 

intézményen belül a DSD B2/C1  (iskolai színjátszó körünk   

nemzetközi nyelvvizsgát. A végzősök  nemzetközileg is elismert),   
 

közel 10 százaléka kezdi meg  néptáncot és énekkari szereplést.  Tápai Ildikó 

tanulmányait Ausztriában, illetve    igazgató 

Németországban.     

L. 
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„Nyitott kapuk“ 
2013 

 
 

Az érdeklődő tanulókat és szüleiket várjuk 
iskolánk „Nyitott kapuk“ rendezvényére 

2013. október 1-én és 2-án reggel 8 órától 
személyes ismerkedésre és bővebb 

tájékoztatásra. 
 
 

Felvételi előkészítő indul 2013. október 7-
én (hétfőn) 15 órakor németből és 

matematikából. 
Jelentkezni lehet telefonon:  

06-1-283-0222 
vagy e-mailben:  

titkarsag@dng-bp.hu 
 
 
 

Sok szeretettel várjuk a nyolcadikosokat 
a következő programjainkra is: 

 
- nyílt röplabdaedzés (okt. 4. 15.45) 
- nyílt fociedzés (okt.1. kedd, 15h) 
- adventi koszorúkötés (nov. 20-21., 15h) 
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