
 

 

TÁJÉKOZTATÓ  

A TUDÁSFA FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM  

BÉKÉSCSABAI TAGINTÉZMÉNYÉBE JELENTKEZŐKNEK 

 

Várjuk az érettségizni szándékozókat a Tudásfa Felnőttoktatási Gimnázium Békéscsabai 

Tagintézményébe (5600 Békéscsaba, Szeberényi tér 2.)! 

És miért is vagyunk mi a legjobbak a felnőttoktatásban? 

1. Intézményünk a felnőttoktatásra specializálódott. 

2. Már 8 osztállyal is lehet jelentkezni. 

3. 16 éves kortól is lehet jelentkezni és felső korhatár nincs. 

4. Munka mellett, heti két délutáni (hétfő – szerda) elfoglaltsággal. 

5. Végzős diákjainknak kifejezetten érettségi vizsgákra felkészítő digitális tananyagokat 

készítettünk, melyek már a beiratkozástól hozzáférhetővé válhatnak. 

6. Diákigazolvány, családi pótlék, illetve egyéb kedvezmények igényelhetőek. 

7. A négy kötelező érettségi tantárgy mellett az ötödiket saját maguk választhatják meg a 

hallgatók. 

A Tudásfa Gimnáziumban (OM 201 625) az érettségire felkészítő képzés időtartama 2 

tanév, amennyiben a tanuló eleget tesz a következő feltételek valamelyikének: 

1. iskolarendszerben szerzett (régi) szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezik, vagy 

2. elvégezte az általános iskolát vagy három éves (új típusú) szakiskolai bizonyítványa van, 

és sikeres 9. és 10. osztályozó vizsgát tesz segítségünkkel az előre meghatározott 

időpontig, vagy 

3. legalább 2 sikeresen teljesített középiskolai tanévvel rendelkezik, vagy 

4. korábbi tanulmányok beszámításával rövidebb idő alatt is eljuthat az érettségi vizsgáig, 

ha hiteles dokumentumokkal igazolja korábbi iskolai végzettségét. 

A tanuló saját kérésre kérelmezheti, hogy osztályozó vizsgát szeretne tenni a tanulmányi idő 

megrövidítésével (szeptember 15., június 15.) , amelyet az igazgató/tagintézményvezető bírál 

el. 



Ezáltal a tanévek mérsékelhetőek. 

A Tudásfa Gimnázium vezetősége átérezve a viharkárok és a COVID okozta anyagi 

megterheléseket, úgy döntött, hogy azon új,. és eddigi tanulóink, akik megtisztelnek 

bennünket bizalmukkal, és nálunk szeretnének tanulni, vagy már nálunk tanulnak, azok 

a 2021/2022 tanévben mentesülnek a regisztrációs és adminisztárciós díjak befizetése alól. 

Mindenki aki szeretné tudását fejleszteni, ne induljon hátránnyal , vagy legalább el tudjon 

indulni a tanulás útján. Ehhez szeretnénk mi segítő kezet nyújtani. 

Diákjaink bármikor bizalommal fordulhatnak a tagintézmény vezetőikhez, illetve a központi 

igazgatáshoz. A hátrányos helyzetbe kerülteket tankönyvtámogatásban is részesítjük. 

Célunk az, hogy minden tanulónk megkapja tőlünk azt a segítséget, amellyel nyugodtan eljuthat 

az általa kitűzött cél megvalósításához. 

Mindenről részletesen tájékozódhat a következő oldalon:  http://www.tudasfagimnazium.hu/ 

 

 

Békéscsaba, 2021. augusztus 23. 

 

Szabó Istvánné Nagy Magdolna s.k. 

tagintézményvezető 

+36205951170 
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