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PÁLYAVÁLASZTÁSI ÚTMUTATÓ 

 
Kedves Pályaválasztó Barátunk! 

Tudjuk, nehéz döntés előtt állsz. Az elkövetkező hetekben kell határoznod arról, melyik 
középiskolában akarsz továbbtanulni. Választék van bőven. Ahhoz, hogy helyesen dönthess, meg 
kell ismerned a lehetőségeket. Ezt a célt szolgálja ez a levelünk. Olvasd el, mérlegelj, és ha van 
kedved tanulni, sok-sok új ismeretet szerezni, akkor válaszd iskolánkat! Szeretettel várunk. 

 
A képzésről általában 

A köztudatban úgy él, gimnáziumba az menjen, aki tovább akar majd tanulni főiskolán vagy 
egyetemen. Ennek van alapja. Senki nem vitatja, hogy a felsőfokú továbbtanuláshoz a gimnázium 
adja a legjobb alapot. Hiszen itt „csak” úgynevezett közismereti (az általános műveltség 
megszerzését elősegítő) tantárgyak vannak viszonylag magas óraszámban. Az utolsó két évben a 
nem kötelező, valamennyi tantárgyra kiterjedő emelt szintű érettségire történő felkészítés 
irányítottan az egyetemi továbbtanulást szolgálja. Azaz nincsenek „szakmai” tantárgyak. 

A gimnázium ellenzői pontosan ezt hozzák fel érvként, mondván, hogy csak „sima” érettségit ad. 
Egyrészt ugye nem gondolja senki komolyan, hogy ugyanannyi idő alatt egyforma szinten lehet 

elsajátítani, megszerezni a tudományok, az általános műveltség alapjait és még e mellett ugyanilyen 
szinten szakmai ismeretekhez is jutni. Valamelyik oldal szükségszerűen sérül.  

Másrészt a mai gazdasági helyzetben többször fordul elő, és a jövőben még többször fog 
előfordulni, hogy valakinek szakmát kell váltania. Márpedig a közismereti tárgyakban járatosabb, 
röviden műveltebb emberekkel többre lehet menni bármilyen szakma oktatásában. Az új oktatási 
törvény - hasonlóan az európai országok zöméhez - kitolta a szakképzés időpontját. Már ma is 
nagyon sok (s a jövőben még több) szakma elsajátításának alapkövetelménye az érettségi.  

Harmadrészt nem mindegy, hogy valaki mikor választ pályát. A tanulók nagy része 14 éves 
korban még nem képes erre. Még nem tudja, „mi akar lenni”. A gimnázium nekik is előnyös, hiszen 
évekkel kitolja a pályaválasztás időpontját. Ráérsz később dönteni! 

Összefoglalva: kinek ajánljuk a gimnáziumot? Annak feltétlenül, aki már most eldöntötte, hogy 
tovább akar tanulni valamilyen felsőoktatási intézményben, de ajánljuk annak is, akinek még nincs 
határozott elképzelése, de akar tanulni, szeretne minél több új ismeretre szert tenni. 

Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy a gimnáziumi érettségivel rendelkezők közvetlenül 
folytathatják tanulmányaikat a szakközépiskolák 13. évfolyamain (az úgynevezett szakképző 
évfolyamokon). 

Itt jegyezzük meg, hogy az úgynevezett középiskolai toplistán közel 1400 középiskola közül a 
69. helyet foglaljuk el. Az utolsó öt év átlagában az érettségizett tanulóink 75 %-át vették fel elsőre 
valamelyik felsőoktatási intézménybe. Az elmúlt három évben ez a szám már jóval meghaladta a 80 
%-ot.  

Ugyanezen a toplistán a különböző versenyeken elért eredmények alapján az előkelő országos 
22. helyezést mondhatjuk magunkénak.  
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Az induló osztályokról 

 
A 2009/2010-es tanévben három gimnáziumi osztályt indítunk. Ezeken belül indulnak az ún. 

tagozatos csoportok. A tagozatos (emelt szintű) tantervű csoportokba járók az adott tantárgyat 
nagyobb óraszámban tanulják, minden másban azonosak az általános tantervűekkel.  

• általános tantervű (kódszám: 01) 

• matematika-fizika tagozat (kódszám: 03) 

     Az első két évben a matematikát és a fizikát tanulják nagyobb óraszámban. Közülük az 
egyiket (vagy esetleg mindkettőt) tizenegyediktől leadhatják, s helyette más tárgyat tanulhatnak 
emelt óraszámban, az egyetemi „felvételik” követelményeinek megfelelően. Például: az orvosi 
egyetemre készülő diák nyilván leadja a matematikát, s helyette felveszi a fizika mellé a 
biológiát, míg a közgazdasági pályára készülő a fizikát adja le a történelem kedvéért. 

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy aki matematikából vagy fizikából 
„felvételizni” akar, jó, ha az emelt szintű osztályunkat választja, mert ebben az esetben szinte 
biztosra veheti, hogy „felvételije” sikerülni fog. Az ide járók rendszeresen szép eredményeket 
érnek el a különböző versenyeken. A megyei matematika- és fizikaversenyek évfolyamonkénti 
egy-három helyezettjei általában tanulóink közül kerülnek ki. Jó pár diákunk az egyéb országos 
szintű tanulmányi versenyeken is eredményesen szerepelt matematikából és fizikából.  

• angol tagozat (kódszám: 04) 

Az angol nyelvet tanulják emelt óraszámban. A csoportba kerülőknek angolból szóbeli felvé-
teli vizsgát is kell tenniük. A felvételi követelményszint az általános iskolák angol nyelvi 
tantervéhez igazodik. Természetesen olyan tanuló is bekerülhet a csoportba - ha a felvételije 
sikerül -, aki a nyelvet magánúton tanulta.   

• német tagozat (kódszám: 05) 

A német nyelvet tanulják emelt óraszámban. Németből nem kell szóbeli vizsgát tenni.  

Az angol és a német nyelvet emelt szinten tanuló diákjaink jelentős része eredményes „C” 
típusú nyelvvizsgát tesz a harmadik, illetve a negyedik év folyamán. Ma már a „C” típusú nyelv-
vizsga elengedhetetlen feltétele a főiskolai, egyetemi diploma megszerzésének. Tehát 
mindenképpen szerencsés, ha valaki már a középiskolai évek alatt megszerzi. Mindezt 
iskolafejlesztési alapítványunk anyagilag is támogatja. 

• humán tagozat (kódszám: 06) 

Az első két évben a magyar irodalmat és a történelmet tanulják nagyobb óraszámban. 
Közülük az egyiket (vagy mindkettőt) harmadiktól leadhatják, s helyette más tárgyat tanulhatnak 
emelt óraszámban. Ezt a tagozatot elsősorban a bölcsészet iránt érdeklődőknek ajánljuk. 

 

Bár nem külön tagozatként, de valamennyi – akár más tagozatra járó – képzőművészet iránt 
érdeklődő tanulónknak meghirdetjük művészeti szakköreinket (elegendő számú jelentkezés esetén). 
Ezek a „műhelyfoglalkozások” délután szerveződnek. Feladatának tekinti iskolánk, hogy az ide 
jelentkező tanulóknak alapot adjon és felkészítse őket a művészeti felsőoktatási intézményekben 
való továbbtanulásra, továbbá azt is, hogy néhány érettségi után tanulható művészeti irányultságú 
szakma elméleti és gyakorlati alapjait elsajátíthassák. 

A témakörök ismeretanyagát a tanulók emelt óraszámban, órarendi és műhelytevékenység 
keretében dolgozzák fel, amelyekhez a hátteret jól felszerelt tanterem, műterem, grafikai és 
kézműves műhely, könyvtár, valamint kerámia és szobrászati műhelyek biztosítják. 
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Az iskolai életről röviden 

 

Megemlítjük, hogy testvériskolai kapcsolatunk van a dortmundi Schiller gimnáziummal 
(Németország). Sportolóink, énekkarunk és elsősorban németül tanuló diákjaink rendszeresen részt 
vehetnek egy-egy cserelátogatáson. Remek lehetőség ez a nyelvgyakorlásra.  

Az idegen nyelvekkel kapcsolatban tudnotok kell, hogy valamennyi gimnazista két nyelvet tanul. 
(A lehetőségek: angol, német, francia, latin, orosz.) Ezek közül az egyiket mindenki 
megválaszthatja.  

Megemlítjük azt is, hogy a jelenlegi rendszer alapján harmad- és negyedévben Ti választhatjátok 
meg, hogy milyen tárgyakkal akartok intenzívebben foglalkozni. Ez azt jelenti, hogy egy-két 
tantárgyat hetente az alapóránál nagyobb óraszámban tanulhattok. Nyilván ez közvetlenül az 
egyetemi továbbtanulásra történő felkészülést szolgálja.  

Nagy hangsúlyt fektetünk az informatikai képzésre. Jelenleg két szaktantermünk van felszerelve 
modern gépekkel, s természetesen rendelkezünk internetkapcsolattal is, melyet diákjaink az 
oktatáson kívül is használhatnak. 

Felhasználói szinten minden érettségizőnek ismernie kell a számítógépet. 

Iskolánk mindig nagy hangsúlyt fektetett a kulturális tevékenységekre. Művészetekre oktató 
tantárgyainkhoz kapcsolódóan az érdeklődő diákok sok formában mélyíthetik el tudásukat, 
elégíthetik ki érdeklődésüket. 

Nagy népszerűségnek örvendenek az iskolánkba meghívott művészek előadóestjei. Járt már 
nálunk Haumann Péter, Bánffy György, Eperjes Károly, Jordán Tamás, Sebő Ferenc, Balogh 
Emese, a Los Andinos zenekar. Lehetőségeinkhez képest az előadássorozatot folytatjuk. 

Népszerűek a budapesti színházlátogatások, melyek szinte havonkénti gyakorisággal zajlanak. 

A Pro Cultura Intercisae díjjal kitüntetett énekkarunk rendszeresen szerepel a városi, megyei 
rendezvényeken. Minősítéseik kiemelkedőek. A dortmundi Schiller és a mohácsi gimnáziummal 
kölcsönösen látogatjuk egymást, közös koncerteket tartunk. 

A képzőművészet területén is szép sikereket mondhatunk magunkénak. Ezt tanúsítja a házi 
tárlataink iránti érdeklődés (Szivacs galéria). 

Aulánkban és társalgónkban szívesen rendezünk művészek számára városi bemutatkozó 
tárlatokat, tudományos igényű előadásokat, koncerteket. 

Szabadidős tevékenységünk fontos területe a sport. Az iskolai lehetőségek biztosításán túl 
gyönyörű túrautakat szervez iskolánk nyaranta Tirolba, ahol tanulóink gyakorolhatják a német nyel-
vet, sportolhatnak és ismerkedhetnek a környék kultúrtörténetével. Télen a síelők hódolhatnak 
kedvenc sportjuknak a Szlovákiába, Ausztriába szervezett sítáborunkban.  

Iskolánk diákönkormányzatának elsősorban az érdekképviselet a feladata, de emellett sok-sok 
vidám programot is szervez. Ezek sorában a legnépszerűbb az elsősavató, az iskolahét (különböző 
tantárgyi és szórakoztató vetélkedők sora), az iskolakarácsony és a farsangi bál. 

Az iskola négyévenként háromnapos közös hajókirándulást szervez a Dunakanyarba. Ez 
legközelebb 2011 őszén lesz aktuális. 

Mindez számtalan színes folt a komoly hétköznapok palettáján. 
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Néhány szó a felvételiről 

Minden négy évfolyamos képzésre jelentkezőnek központi írásbeli vizsgát kell tennie (2009. 
január 24. 10 óra). Erre az országosan egységes írásbeli vizsgára külön jelentkezési lapot kell 
kitölteni, s azt 2008. december 10-ig el kell küldeni az érintett középiskolába. Az angol nyelvi 
emelt szintű csoportokba jelentkezőknek szóbeli vizsgát kell tenniük angol nyelvből (várhatóan 
2009. március 2-3. 14 óra, a felvételi az általános iskolai tantervre épül). 

A felvételi pontok számítása 

A felvételizők tanulmányi eredményeit a hatodik, hetedik év végi és a nyolcadikos félévi jegyek 
alapján határozzuk meg. A készségtárgyak kivételével valamennyi tantárgy eredményét számítjuk 
(ha van az említett évfolyamokon). 

Az összpontszám meghatározása: 
• a 01 és 05 kódok esetén 50 % a tanulmányi eredmény és 50 % a központi írásbeli vizsga 

eredménye. 
• a 03 kód esetén 25 % a tanulmányi eredmény, 25 % a központi anyanyelvi írásbeli vizsga 

eredménye és 50 % a központi matematika írásbeli vizsga eredménye. 
• a 04 kód esetén 25 % a tanulmányi eredmény, 50 % a központi írásbeli vizsga eredménye és 

25 % a szóbeli angol vizsga eredménye. 
• a 06 kód esetén 25 % a tanulmányi eredmény, 50 % a központi anyanyelvi írásbeli vizsga 

eredménye és 25 % a központi matematika írásbeli vizsga eredménye. 

A jelentkezők rangsorolása az összpontszám alapján történik, azonos pontszám esetén az írásbeli 
vizsga eredménye rangsorol. 

 Amennyiben a tanuló nem iskolánkban írja meg a központi írásbeli vizsgát, akkor az iskola kéri 
az írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó Értékelő lap másolatának csatolását a felvételi 
jelentkezési laphoz. 

A sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanuló részére a felvételi vizsgán az iskola biztosítja a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli 
vizsgán lehetővé teszi az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz (írógép, számítógép 
stb.) alkalmazását, szükség esetén az írásbeli vizsga szóbeli vizsgával vagy a szóbeli vizsga írásbeli 
vizsgával történő felváltását. Az eziránti kérelmet a központi írásbeli vizsgára történő 
jelentkezéskor kell kérni, a kérelemhez csatolni kell a szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve a 
nevelési tanácsadó szakértői véleményét.  

  

 
Kisokos 

A felvételivel kapcsolatban 

felvilágosítást ad:  Fábián István igazgató, illetve Guj Borbála iskolatitkár 

E-mail:    titkarsag@szig-dujv.hu 

Honlap:   http://www.szig-dujv.hu 
 
Reméljük, iskolánk megnyeri tetszésedet, és a sikeres felvételi után találkozunk a júniusi 

beiratkozáson. Addig is minden jót kívánva szeretettel üdvözlünk. 

 
Dunaújváros, 2008. október 18.      Fábián István s.k. 

      igazgató 
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