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Iskolabemutató nyílt napjaink: 
 
 
 

 

 
 
 

Kiadványunk tájékoztató jellegű 

négy évfolyamos képzés: 2014. november 25. 17 óra 
nyolc évfolyamos képzés: 2014. november 18. 17 óra 



 
INDULÓ KÉPZÉSI FORMÁK 

  
I. Négy évfolyamos gimnáziumi képzés (nyolcadik osztályos tanulóknak) 
 
Ezen belül a következő csoportok indulnak (elöl a kódszám): 
01 4 évfolyamos gimnázium, „általános” kerettanterv (34 fő) 

03 4 évfolyamos gimnázium, „általános” kerettanterv, emelt óraszámú oktatás matematika és fizika 

tantárgyakból (17 fő) 

04 4 évfolyamos gimnázium, „általános” kerettanterv, emelt óraszámú oktatás angol nyelv tantárgyból (17 fő) 

05 4 évfolyamos gimnázium, „általános” kerettanterv, emelt óraszámú oktatás német nyelv tantárgyból (17 

fő) 

06 4 évfolyamos gimnázium, „általános” kerettanterv, emelt óraszámú oktatás magyar nyelv és irodalom és 

történelem tantárgyakból (17 fő) 

 

Választható nyelvek (kettő kötelező) a négy évfolyamos képzésben: angol, francia, latin, német, orosz. 

 
II. Nyolc évfolyamos képzés (negyedik osztályos tanulóknak) 
 
02 8 évfolyamos gimnázium, „általános” kerettanterv (32 fő) 
 
Választható nyelvek a nyolc évfolyamos képzésben: az ötödik évfolyamon: angol, 
  a kilencedik évfolyamon: német, francia, latin, orosz. 

 

F e l v é t e l i  

 
Négy évfolyamos képzés: 
Minden négy évfolyamos képzésre jelentkezőnek központi írásbeli vizsgát kell tennie 2015. 
január 17-én 10 órakor, erre a jelentkezési határidő: 2014. december 10.  
Az angol nyelvi emelt óraszámú csoportba jelentkezőknek szóbeli vizsgát is kell tenniük 
angol nyelvből 2015. február 24-26. között 14 órától, a szóbeli felvételi az általános iskolai  
tantervre épül. 
 
Amennyiben a tanuló nem nálunk 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 (számológép, számítógép stb.) alkalmazását. Az eziránti 
kérelmet a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor kell beadni, a kérelemhez csatolni 
kell a szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve a nevelési tanácsadó szakértői véleményét. 
 
A felvételizők tanulmányi eredményeit a hatodik, hetedik év végi és a nyolcadikos félévi jegyek alapján 
határozzuk meg. A készségtárgyak, a magatartás és a szorgalom 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 előnyt 
élveznek a hátrányos helyzetű tanulók (amennyiben jelentkezéskor csatolják az ezt igazoló 
dokumentum másolatát jelentkezési lapjukhoz), ezt követően az írásbeli vizsga eredménye 
rangsorol. 
 
Nyolc évfolyamos képzés: 
 
A nyolc évfolyamos képzésre jelentkezőknek központi írásbeli vizsgát kell tenniük 2015. január 
17-én 10 órakor, erre a jelentkezési határidő: 2014. december 10.  
 
Amennyiben a tanuló nem nálunk 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 (számológép, számítógép stb.) alkalmazását. Az eziránti 
kérelmet a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor kell beadni, a kérelemhez csatolni 
kell a szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve a nevelési tanácsadó szakértői véleményét. 
 
A felvételizők tanulmányi eredményeit a negyedikes félévi értesítő alapján határozzuk meg. A 
készségtárgyak, a magatartás és a szorgalom kivételével valamennyi tantárgy eredményét 
számítjuk. 
 
Az összpontszám meghatározása: 
• a 02 kód esetén 20 % a tanulmányi eredmény és 80 % a központi írásbeli vizsga eredménye. 
 
A jelentkezők rangsorolása az összpontszám alapján történik, azonos pontszám esetén előnyt 
élveznek a hátrányos helyzetű tanulók (amennyiben jelentkezéskor csatolják az ezt igazoló 
dokumentum másolatát jelentkezési lapjukhoz), ezt követően az írásbeli vizsga eredménye 
rangsorol. 
 
Iskolánk elérhetőségei, ahol a felvételivel kapcsolatban szívesen nyújtanak felvilágosítást 
Müllerné Ódor Marianna igazgató és Dr. Gentischerné Dani Zita igazgatóhelyettes 
 
Cím: 2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 15/A 
Telefon: 25/411-702 
Honlap: www.szig-dujv.hu 
E-mail: titkarsag@szig-dujv.hu 
 
 
Reméljük, iskolánk megnyeri tetszésedet, és a sikeres felvételi után találkozunk a júniusi beiratkozáson. Addig is 
minden jót kívánva szeretettel üdvözlünk. 



A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnáziumban általános műveltséget megalapozó, felsőoktatási tanulmányokra 
előkészítő képzés folyik. Célja, hogy az általános iskolai nevelés és oktatás eredményeire építve elmélyítse az ismeretek 
rendszerét, formálja a fiatalok erkölcsi arculatát, fejlessze az intellektuális képességeiket. 
 
Matematika – fizika tagozaton a matematikát és a fizikát tanulják az első két évben nagyobb óraszámban. Az ide járók 
rendszeresen szép eredményeket érnek el a különböző tanulmányi versenyeken. Angol tagozaton az angolt, német 
tagozaton a német nyelvet tanulják emelt óraszámban a diákok. Jelentős részük eredményes „C” típusú nyelvvizsgát tesz 
harmadik vagy negyedik év folyamán, amely ma már elengedhetetlen feltétele a főiskolai, egyetemi diplomának. Mindezt 
iskolafejlesztési alapítványunk is támogatja. Humán tagozaton a magyar irodalom és a történelem a két kiemelt 
óraszámban tanult tantárgy, melyet elsősorban a bölcsészet iránt érdeklődők választanak.  
 
1992-től  iskolánkban évfolyamonként egy-egy osztályban folyik nyolcosztályos képzés. Az ide jelentkezőknek is központi 
írásbeli vizsgát kell tenniük magyar nyelv és matematika tantárgyakból. Célunk olyan nevelési-oktatási program biztosítása, 
amely a nyolcéves képzési szakaszt egy egységként kezeli, belső csoportosítással megváltoztatja az alapozó képzés, a 
képességfejlesztés és a tudományos alapozás szerkezeti arányait, a mindenkori tananyagot maximálisan adaptálja a 
gyermeki személyiség fogadókészségéhez.   
 
Iskolánk a felsőoktatásra való felkészítést a tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamon tovább mélyíti az emelt szintű 
érettségi felkészítők meghirdetésével számos tantárgyból. A diákok a szerint választanak, hogy mely tantárgyakból 
szeretnének emelt szinten érettségizni középiskolai tanulmányaik befejezése után. Az emelt szintű érettségire felkészítés 
legfeljebb két tárgyból heti 3-3 órában történik. 
 
Szabadidős tevékenységek: 

- népszerű a Pro Cultura Intercisae díjjal kitüntetett énekkarunk, akik rendszeresen szerepelnek városi, megyei 
rendezvényeken. A Capella kórus a zene iránt érdeklődő kisgimiseket vonzza; 

- rendszeresen mutatkoznak be helyi vagy iskolánkban tanuló képzőművészek a gimnázium aulájában, a Szivacs 
galériában; 

- délutáni teaházainkban az irodalomtudományok iránt fogékony diákok színvonalas előadásokat hallgathatnak; 
- szinte havi rendszerességgel szerveződnek dunaújvárosi vagy budapesti színházlátogatások, szívesen látogatjuk 

városunk intézményeit: az Intercisa Múzeumot, a Kortárs Művészeti Intézetet valamint a József Attila Könyvtárat. 
 
Iskolánk széles lehetőségeket kínál a mozgásra, testnevelés órákon illetve azokon kívül is (kézilabda, floorball, 
sárkányhajózás, úszás, zenés gimnasztika, zoomba …). 
 
A Széchenyi gimnázium nagy hangsúlyt fektet a tanulók, nyitottságának, szociális érzékenységének fejlesztésére. 
Meggyőződésünk, hogy a mai kor fiataljainak nagy szükségük van arra, hogy a magas színvonalú oktató tevékenység 
mellett az iskola a társadalmi szolidaritást, bizalmat fejlesztő programokat, tevékenységeket is kínáljon számukra. Ennek 
szellemében igyekeztünk lehetőséget biztosítani a közösségi szolgálat teljesítésére. 
 
Iskolánk diákönkormányzatának tagjai az érdekképviselet mellett számtalan vidám programot szerveznek. Ezek közül a 
legnépszerűbb a gólyaavató; a Széchenyi-hét, melynek záró eseményei a diákigazgató választás és az ifjúsági nap; 
valamint az iskolakarácsony. Az iskolahéten kilencedikes tanulóink számot adhatnak arról is, tudják-e ki volt iskolánk 
névadója, gróf Széchenyi István. 
 
 
Testvériskolai kapcsolatunk van a dortmundi Reynoldus-und Schiller Gimnáziummal, elsősorban németül tanuló diákjaink 
vesznek részt a cserelátogatásokon, amelyek remek lehetőségek a nyelv gyakorlására. 
 
Tantestületünk nem csak a diákoktól követel meg magas színvonalat, mi magunk is igyekszünk haladni a korral, 
továbbképzéseken, konferenciákon veszünk részt. Smart referencia iskolaként a kollégák többsége használja a digitális 
tábla adta lehetőségeket. 
 
Iskolánk alapítványa rendszeresen támogatja elképzeléseinket, programjainkat, tanulmányi versenyeken induló diákjainkat, 
melyhez elengedhetetlen a jelenlegi és volt széchenyisek, szülők, partnerek szíves hozzájárulása. Örömmel fogadjuk az 
alma matert felkereső osztályaink, diákjaink vissza – visszatérését, hálás pillantásaikat, beszámolóikat, valamint segítő 
szándékukat. 
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