Beiskolázási tájékoztató
2019 szeptemberében 19 tanulócsoporttal kezdjük meg a tanévet. Két 9.-es (B, C) és egy
nyelvi előkészítő (Ny), valamint egy 7.-es (A) osztály indítását tervezzük.
Iskolánkat megalakulása óta, 31 éve a demokratikus légkör és a fiatalok érdekeit figyelembe
vevő szemlélet jellemzi, természetesen a házirend szabályainak következetes betartása mellett.
Alapvető célunk, hogy a hozzánk felvett tanulókat eljuttassuk az érettségi vizsgáig és a
kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő és felsőfokú tanulmányokra készülő diákjainkat
igényes szaktanári munkával felkészítsük a továbbtanulásra.
Kiemelt feladatként kezeljük az idegennyelv-oktatást. A tanulók tudásszintjének felmérése
után alakítjuk ki a nyelvi csoportokat. A „sávos” nyelvi órákkal biztosítjuk, hogy a diákok
évfolyamomként a tudásszintjüknek megfelelő csoportba kerülhessenek. Az elmúlt években
folyamatosan nőtt a B2 szintű (középfokú), sőt C1 szintű (felsőfokú) nyelvvizsgát szerző
tanulók száma, nem csak a nyelvi előkészítő osztályokban. 2020-tól a felsőoktatási felvételihez
már kötelezően rendelkezni kell egy B2 nyelvvizsgával. Tapasztalt nyelvtanáraink segítségével
a nyelvvizsgákra való felkészítés folyamatos iskolánkban.
A nyelvi bontáshoz hasonlóan, nívócsoportos oktatással igyekszünk elérni a matematika
oktatás színvonalának további emelését is.
Az emelt szintű érettségi vizsgákra való felkészítés biztosítását is kiemelt feladatunknak
tekintjük mind a humán-, mind a reál- illetve természettudományok terén.
A pályaorientációt intézménylátogatásokkal és versenyekre való felkészítéssel,
versenyeztetéssel is segítjük.
A szigorúan vett szaktárgyi munka mellett fontosnak tartjuk a színvonalas tanórán kívüli
programok megszervezését is, amelyekkel hagyományainkat ápoljuk, illetve újakat teremtünk:
tehetségnapok, képzőművészeti szakkör, idegen nyelvi szavalóversenyek, olvasók versenye,
múzeumlátogatások, természetjáró szakkör, táborok stb.
Messzemenően támogatjuk a külföldi cserekapcsolatok, tanulmányi kirándulások
szervezését, pályázatokban, nemzetközi együttműködésekben vettünk, veszünk részt
(Erasmus +, ACES program, Határtalanul).
Gimnáziumunkban 2003 óta ECDL vizsgaközpont működik.
Iskolánk 2015. január 1.-je óta Ökoiskola. 2018-ban másodszor is jogosulttá váltunk a cím
használatára. A környezeti nevelés és egészséges életmódra nevelés mindennapi munkánk
része. Szerencsés adottságainknak köszönhetően a kertben nem csak a sportpályák férnek el,
hanem kialakítottunk madárbarát, rovarbarát és fűszerkertet is.
A nyitottság, a tolerancia, a kreativitás, az önképzés igényének felkeltése jelentik
nevelőmunkánk alapelveit. Gondolkodó, egészséges ifjúság nevelése a célunk, akik képesek a
szabályok betartására is, ami a nyugodt, alkotó iskolai közösség fennmaradásának záloga.
Mindezeket a szülői házzal együttműködve, állandó kapcsolattartással kívánjuk elérni.

