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Mottónk:
Egyenes út az érettségiig!
Hatvanéves múltra visszatekintô iskolánk
barátságos, kertvárosi környezetben található. A sokáig csak általános iskolaként
mûködô intézményben 1992 szeptemberében indult el a gimnáziumi tagozat, amelynek mára kialakultak a maga hagyományai,
és ahol diákjaink számára igyekszünk családias légkört biztosítani.

Iskolánk elnyerte az "Örökös Ökoiskola"
címet, melynek megfelelôen kiemelt pedagógiai célunk a környezetvédelemre és az
egészséges életmódra nevelés.
Az iskola két tornateremmel, nagy udvarral,
sportpályákkal, mûfüves labdarúgópályával
és megújult ebédlôvel rendelkezik.
Gimnáziumunkban az idegen nyelveket (angol, német, francia), a történelmet, a matematikát és az informatikát állítjuk oktató
munkánk középpontjába. A nyelvórákon tanultak gyakorlati alkalmazására jó lehetôséget nyújtanak a pedagógusok által szervezett külföldi tanulmányutak.
A 2021 szeptemberében induló két 9. évfolyamos osztályunkba felvételt nyert tanulók speciális tantervû képzésben részesülnek.
A diákok a 11-12. évfolyamon két, érdeklôdésüknek megfelelôen választott tantárgyból heti 2-2 órában emelt szintû képzésre is
járhatnak.

Iskolánk legfontosabb feladata, hogy felkeltse a tanulók érdeklôdését az új ismeretek
iránt. Célunk, hogy megmutassuk a hatékony tanulási módszereket, képessé tegyük
diákjainkat a logikus gondolkodásra és az
önálló ismeretszerzésre.
A helyes értékrend kialakítása, az önismeret
fejlesztése a tudatos pályaválasztás elengedhetetlen feltétele.

Angol-német emelt szintû képzés
(4 évfolyamos)
Tagozatkód: 0001 (angol emelt)
Tagozatkód: 0002 (német emelt)
Ezen a képzésen emelt óraszámban (heti 5
órában) tanulják a diákok az elsô idegen
nyelvet, azaz az elôzetesen már tanult nyelvet, amely az osztály felének angol, a másik
felének német. A második idegen nyelv az
angol emelt képzés esetén francia, míg a
német emelt képzésnél angol lesz.
Az idegen nyelvi tudást fejlesztve szorgalmazzuk az emelt szintû érettségi, illetve az
érettségi elôtt a középfokú komplex nyelvvizsga megszerzését.
Matematika-történelem emelt szintû képzés
(4 évfolyamos)
Tagozatkód: 0003
Ebben az osztályban a tanulók alaposabb
betekintést kaphatnak mind a humán, mind
a reál tudományterületbe. Elsô idegen nyelvként angolt fognak tanulni, második nyelvként pedig a franciát vagy a németet
választhatják. A diákok emelt óraszámban,
nívócsoportos bontásban tanulják a matematikát és a történelmet is.

Cél, hogy matematika és történelem tantárgyakból felkészüljenek az emelt szintû
érettségi vizsgára. Ez a képzés komoly esélyeket biztosít a felsôoktatás számos területére (pl. pénzügyi, gazdasági, vállalkozási
szakok) történô bejutásra.
Szabadidôs tevékenységek
Változatos programokkal igyekszünk az osztályközösségek kialakulását elôsegíteni.
Hagyományos rendezvényeink a gólyaavatás,
a szalagavató, a Mozifanatikusok Éjszakája, a
Táncsics-nap, a diáknap, a projektnapok, a
témahetek és az osztálykirándulások.
Az osztályfônökök közös, iskolán kívüli
programokat (múzeum-, mozi- és színházlátogatásokat) szerveznek az érdeklôdô diákoknak.

A felvételi rendje, pontszámítás

„Nyitott kapuk”

Az iskolánk 9. évfolyamára történô bekerüléshez központi írásbeli felvételi vizsgát kell
tenni. A jelentkezések elbírálása a tanulmányi
eredmény (hozott pontok) és a központi
felvételi vizsga (magyar nyelv és matematika)
eredménye alapján történik. Szóbeli felvételi
vizsga nincs. Hozott pontok: az általános
iskola 7. évfolyamának év végi és 8. évfolyamának félévi érdemjegyei alapján. Figyelembe vett tantárgyak: magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv.

Iskolánk az idei tanévben – a járványügyi
helyzetre és óvintézkedésekre tekintettel –
nem indít tehetséggondozó foglalkozásokat.
Sajnos elmaradnak a hagyományos „Nyitott
kapuk” programjaink is, amelyek során az
érdeklôdôk betekintést nyerhetnének gimnáziumi tagozatunk oktató és nevelô munkájába.

Dr. Zalainé Ótós Ildikó mb. intézményvezetô,
Skara László, Czifrusné Gregosits Szilvia és
Darnai István helyettesek

Kérjük, a legfrissebb információkért
kísérjék figyelemmel iskolánk
honlapját, Facebook-oldalát!

Online szülôi tájékoztatók
Szeretettel várjuk az iskolánk iránt érdeklôdô
diákok szüleit online szülôi tájékoztatóra
2020. november 12-én (csütörtökön)
vagy 13-án (pénteken) 17 órától.
A programon való részvételre iskolánk honlapján kell majd elôzetesen regisztrálni.

