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Iskolánk
2010/11-es tanévben ünnepli iskolánk fennállásának 90. évfordulóját. A gimnáziumi oktatás a 
kezdetek óta alapprofilja intézményünknek, amely az évek során a változó igényekhez alkalmaz-
kodva többféle nappali és levelező képzéssel egészült ki.
Jelenleg a négyosztályos, humán és reál gimnáziumi osztályok mellett, nyolc évfolyamos gimná-
ziumi, négy évfolyamos pedagógiai és idegenforgalmi szakközépiskolai osztályokat is indítunk. 
Érettségi utáni szakképző évfolyamunkon egy év alatt protokoll és utazás ügyintéző szakmát 
szerezhetnek diákjaink. 
A szecessziós stílusú régi épület 1989-ben új szárnnyal bővült. A kicsik osztálytermei és a 
szaktantermek mellett nyelvi laborok, rajzműhely, informatika termek, természettudományos 
előadó termek, tornaterem, 20 ezer kötetes könyvtár, iskolai büfé és irodák találhatók ebben 
az épületben. A 2001-ben átadott kollégium tovább javította tárgyi feltételeinket. Az alsóbb 
szinteken 5 tanterem, tornaterem, melegítőkonyha, étterem, tankonyha, orvosi rendelő és klub-
helyiség szolgálja a nevelő oktató munkát.
Intézményünk célja, hogy önálló, önmagukat, természeti és társadalmi környezetüket jól ismerő 
és alakítani képes tanulókat neveljen. A tárgyi tudás megszerzése mellett nagy figyelmet fordí-
tunk diákjaink sokoldalú fejlesztésére.

Ökoiskolaként átgondoltan és rendszerszerűen foglalkozunk a környezettu-
datossággal, a fenntartható fogyasztás és fejlődés pedagógiájának gyakor-
lati megvalósításával, a környezeti neveléssel.

Pénziránytű iskolahálózat tagjaként kiemelkedően magas színvonalon képvi-
seljük a gazdasági nevelés, valamint a pénzügyi ismeretterjesztés értékeit.

Négy évfolyamos gimnáziumi osztályok: reál osztály
Azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk a reál osztályba, akik szívesen fürkészik a körülöt-
tük lévő világot, keresik a jelenségek magyarázatát, érdeklődnek a technika fejlődése iránt, és 
felsőfokú tanulmányaikat műszaki, orvosi, agrár vagy természettudományi szakokon tervezik.
A matematika, fizika, kémia, biológia tárgyakat négy évig csoportbontásban tanulják a tagozatos 
diákok és lehetőségük van az informatikát emelt óraszámban választani.
Első nyelvként angol vagy német, második nyelvként német, angol, olasz vagy francia nyelv választ-
ható. Az elméleti oktatást tanulmányi kirándulások, terepgyakorlatok, labormérések egészítik ki.
A képzés célja az, hogy az emelt szintű érettségire, és ezáltal felsőfokú tanulmányaik megkez-
désére felkészítse az ide jelentkezőket.

Matematika-fizika tagozat:
Iskolánk tagozatos múltja, jó felszereltsége, sokéves szakmai tapasztalattal rendelkező szak-
tanárai, tanulmányi versenyeken való részvétel lehetősége, műszaki és tudományegyetemekkel 
történő együttműködések biztosítják a képzés színvonalát.
Az emelt óraszámban tanult matematika a szükséges háttérismereteket, a több fizika óra és 
mérési gyakorlat a műszaki és természettudományos látásmódot, a kutatómunka igényét, a vá-
lasztható informatika pedig a modern technikai eszközök alkalmazását hivatott elősegíteni.

Azonosító kód: 10  Felvehető létszám: 16 fő

Kémia-biológia tagozat: Hetente vannak tanulókísérleti órák, az őszi és tavaszi időszakban 
terepgyakorlatok egészítik ki az elméleti képzést. A diákok részt vesznek környezetvédelmi 
pályázatokon, az iskolai kísérletező délutánok előkészítésében, valamint évi rendszerességgel 
járnak a Szegedi Tudományegyetem, és a szarvasi Egyetemi Központ középiskolásoknak szer-
vezett gyakorlataira. 

Azonosító kód: 11  Felvehető létszám: 16 fő

Felvételi feltételek: A felvételről a 7. év végi és 8. félévi érdemjegyek figyelembe vételével 
döntünk. A rangsorolás alapját képező tantárgyak: magyar nyelv, irodalom, történelem, egy ide-
gen nyelv, matematika, fizika, kémia, biológia (a tagozat tantárgyait duplán számítjuk).


