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Örömmel ajánlom figyelmükbe kiadványunkat, 
amelyben tájékoztatást nyújtunk intézmé-
nyünkről, gimnáziumi képzésünkről.

Büszkék vagyunk iskolánk hagyományaira, ugyanak-
kor fontosnak tartjuk a folyamatos fejlődést. A gimná-
ziumi képzésben is hangsúlyt helyezünk az eredmé-
nyességre, célunk a magas színvonalú oktató-nevelő 
munka mellett a tanulók erkölcsi nevelése, az egyete-
mes emberi és polgári értékek közvetítése. Nevelőtes-
tületünk rendelkezik azzal a szakmai tudással, amely 
garanciát jelent mindezek megvalósítására.

Remélem, gimnáziumi képzésünk felkelti érdeklődé-
süket, és gyermekeik közül sokan jelentkeznek intéz-
ményünkbe.
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Intézményünk

Iskolánkban adottak a magas szintű munkához 
szükséges személyi és technikai feltételek, esz-
közellátottságunk kiemelkedő.

Az újszerű pedagógiai módszereket alkalmazó mun-
kánkat élvonalbeli informatikai eszközök, tanulói 
tabletek és programozható játékrobotok, korszerű 
hangtechnikai eszközök, projektorok használata segí-
ti, iskolai könyvtárunk több ezer kötetes, számítógé-
pekkel felszerelt.

Alapfokú művészeti iskolánkban a zenei, képzőmű-
vészeti és táncművészeti tanszakokon folyamatos a 
képzés.
A testmozgást szolgálja a sportpálya, a tornacsarnok, 
a tornaterem és a kültéri kondipark.

A tanulók utaztatását saját, modern iskolabuszunkkal 
oldjuk meg. 

Középfokú képzési terveink

A következő évtől induló gimnáziumi képzés 
mellett – reményeink szerint – 2020-tól szak-
középiskolai és szakgimnáziumi osztályokba is 
jelentkezhetnek a tanulók.

A szakgimnázium első négy évfolyamán szakmai 
végzettséget adó érettségire és szakirányú felsőfokú 
iskolai továbbtanulásra történik felkészítés. Az ötödik, 
hatodik évfolyamon kiemelt szakmai, elméleti és gya-
korlati oktatás folyik. 

A szakközépiskolában a három évfolyamos szakmai 
képzést kétéves érettségi felkészítő követi.

Partneri kapcsolatot alakítunk ki olyan helyi és térségi 
munkáltatókkal, akik a legkeresettebb szakmák gya-
korlati oktatását végzik duális képzés formájában.

Gimnáziumi képzés

A 2019/20. tanévben induló képzés:

4 évfolyamos általános tantervű 
gimnáziumi képzés 

kód: 001

Az első idegen nyelv az angol, a második idegen nyelv 
a német. A nyelvtanítás emelt óraszámban történik.

Az induló gimnázium fontos célkitűzése a tanulók 
színvonalas képzése, hogy jól felkészülve felvételt 
nyerjenek felsőoktatási intézményekbe, vagy az érett-
ségi után kiemelt szakmai képzésben vegyenek részt.

Az oktatásban kiemelt hangsúlyt kap az informatika 
oktatása.

Az új középiskolai épület

Az idén elkezdődött beruházás első üteme a 
tervek szerint két éven belül befejeződik, így 
diákjaink a 2020/2021. tanévben már birtokba 
vehetik a 3100 m² területű épület egy részét, 
mely végső állapotában tíz tanteremmel, két 
szaktanteremmel, egy laboratóriummal és cso-
portszobákkal rendelkezik.

Az épület berendezésében a legmodernebb környeze-
ti elemek, valamint a tanárok és a diákok munkáját 
segítő eszközök jelennek meg. Emellett kiváló felté-
teleket kínál majd a szabadidős tevékenységekhez is.

A gimnáziumi képzésnek első évben a jelenlegi épü-
letünk ad helyet, ezt követően költöznek a tanulók az 
új intézménybe.

Felvételi a gimnáziumi képzésre

A 2019/2020. tanévre intézményünkben 
meghirdetett általános gimnáziumi kép-
zésre irányuló felvételi kérelmekről ki-
zárólag az általános iskolai tanulmányi 
eredmények alapján döntünk, így a jelent-
kező tanulóknak írásbeli vagy szóbeli vizs-
gát nem kell tenniük.

A tanulmányi eredmények számításakor az ötö-
dik, hatodik, hetedik évfolyam év végi osztály-
zatainak átlagát vesszük figyelembe, amelyből a 
felvételi rangsor kialakításához pontszámot kép-
zünk. A tanulmányi eredményekbe a magatartás 
és a szorgalom jegyet nem számítjuk be. Az elér-
hető maximális eredmény 100 pont.

A jelentkezés módja

Intézményünk gimnáziumi képzésére a nyolcadik év-
folyamos diákoknak 2019. február 18-ig lehet jelent-
kezni a kiadott jelentkezési lapon, amelyet a tanulók 
saját iskolájukban igényelhetnek. A jelentkezési lapo-
kat az általános iskolák juttatják el iskolánkba.

Tájékoztatás
Hajdúsámson, a Debrecentől tíz kilométerre találha-
tó 14 000 lakosú kisváros nyugodt feltételeket nyújt 
intézményünk működéséhez. Településünk az útfej-
lesztéseknek köszönhetően Debrecenből és a térség 
valamennyi településéről kiválóan megközelíthető. 
Intézményünk fenntartója a Hit Gyülekezete egyház, 
viszont az iskola világnézetileg semleges oktató-ne-
velő munkát folytat, tanulói számára hitéleti és szel-
lemi előírásokat nem fogalmaz meg.
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A szabadidős tevékenységek skáláját évről évre széle-
sítve számos tantárgyi, művészeti és technikai jellegű, 
ingyenes szakkört működtetünk, amelyekben mindenki 
megtalálhatja az érdeklődésének megfelelő elfoglalt-
ságot. Az egészséges életmódra nevelés keretében, a 
rendszeres sportolás megszerettetése céljából tanórán 
kívüli sportfoglalkozásokat tartunk több sportágban is, 
mint például labdarúgás, atlétika, torna.

Rendszeresen szervezünk diákjaink számára tanulmá-
nyi és sportkirándulásokat, táborokat, emellett részt 
vehetnek úszás- és lovaglásoktatáson, megismerked-
hetnek a téli sportokkal, így a síeléssel és a korcsolyá-
zással is.

Tanulóink körében nagy népszerűség-
nek örvendő szabadidős, művészeti és 

sporttevékenységek sokaságából választ-
hatnak diákjaink.
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