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1. Az iskola jellege, célkitűzése:
Az iskola általános műveltséget megalapozó, felsőoktatási tanulmányokra előkészítő gimnáziumi
képzést folytat. Célja, hogy az általános iskolai nevelés és oktatás eredményeire építve elmélyítse
az ismeretek rendszerét, formálja a fiatalok erkölcsi arculatát, fejlessze az intellektuális
képességeket.
2. Induló osztályok száma:
Nyolc évfolyamos képzés (egy osztály):
02
8 évfolyamos gimnázium, alternatív iskolai kerettanterv (32 fő)
Választható nyelvek a nyolc évfolyamos képzésben: angol, német.
3. Emelt szintű érettségire felkészítés:
A 11.-12. évfolyamon valamennyi tantárgyból indulhat emelt szintű érettségire felkészítő
foglalkozás megfelelő számú jelentkező esetén.
4. Beiskolázási rend, felvételi követelmények, vizsgák időpontjai:
A nyolc évfolyamos képzésre jelentkezőknek központi írásbeli vizsgát kell tenniük (2009. január
23. 14 óra, jelentkezési határidő: 2008. december 10., jelentkezési lap iskolánkban is
igényelhető).
Amennyiben a tanuló nem dunaújvárosi középiskolában írja meg a felvételi eljárást megelőző
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 felvételi eljárást megelőző írásbeli
vizsgára történő jelentkezéskor kell kérni, a kérelemhez csatolni kell a szakértői és rehabilitációs
bizottság, illetve a nevelési tanácsadó szakértői véleményét.
További felvilágosítást az intézmény ad személyesen vagy telefonon.
5. A vizsgázók teljesítményének értékelése:
Nyolc évfolyamos képzésben:
A felvételizők tanulmányi eredményeit a negyedikes félévi értesítő alapján határozzuk meg.
A jelentkezők rangsorolása az összpontszám alapján történik, azonos pontszám esetén az írásbeli
vizsga eredménye rangsorol.
Az összpontszám meghatározása:
• a 02 kód esetén 20 % a tanulmányi eredmény és 80 % a központi írásbeli vizsga
eredménye.
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6. Nyílt napok időpontjai:
nyolc évfolyamos képzés: 2008. november 27. 17 óra.
7. Felvételi előkészítés:
Az iskola felvételi előkészítőt nem tart.
8. Kollégiumi elhelyezés:
A város középiskolai kollégiumaiban oldható meg.
Dunaújváros, 2008. október 7.

Fábián István
igazgató
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