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A Kanizsai Dorottya Gimnázium OM azonosítója:
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Az osztályokba felvehető létszám:

32 fő

Tagzatkód

Osztály
(tagozat)

Az osztály jellege

Felvehető
létszám

01

A

4 évfolyamos, emelt óraszámú informatika,
emelt óraszámú angol nyelv

32

02

B

4 évfolyamos, emelt óraszámú német nyelv,
emelt óraszámú történelem

32

03
04

C
Kny

4 évfolyamos, emelt óraszámú angol nyelv

32
32

5 évfolyamos, magyar-angol kéttannyelvű
képzés (első évben az angol nyelv óraszáma:
heti 15 óra) A történelem, az informatika, a
biológia, a kémia és a földrajz oktatása csoportbontásban és angol nyelven történik.

További tájékoztatás kapható:
Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium
Módos Tibor igazgató és Varga Zsuzsa igazgatóhelyettes
9700 Szombathely, Aréna u. 10.
Telefon/fax: (94) 501-341, (94) 310-462
Internet: www.kdg.sulinet.hu

A 2015/16-os tanévben a Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium a 98.
tanévét kezdi meg. Nagy múltú gimnáziumunk az utóbbi évtizedekben magas szintű idegen nyelvi tagozataival, képzéseivel vált ismertté és keresetté.
Az idegen nyelvi képzés mellett több mint egy évtizede kiemelt szerepet szánunk az informatika-oktatásnak. Ezen a területen számos lehetőséget kínálunk – az
alapszintű képzéstől a programozásig – a hozzánk érkező tanulók számára. Sikeres
a magyar-angol két tanítási nyelvű tagozatunk is.
A Kanizsai Dorottya Gimnázium Szombathely, illetve Vas megye legnagyobb
gimnáziuma, ahová közismerten szívesen járnak a tanulók. Teljesíteni tudjuk a
gimnáziumok alapvető célkitűzéseit, eredményesen készítjük fel diákjainkat, hogy
helyt tudjanak állni a felsőoktatásban. Fontosnak tartjuk az eredményes képzés
mellett azt is, hogy tanulóink érezzék, értük dolgozunk a szülőkkel együtt, és nagyon tudunk örülni eredményeiknek.
A Kanizsai Dorottya Gimnázium a 2015/16. tanévre a 9. évfolyamon négy
osztály indítását hirdeti meg. Ebből három osztályban a négy évfolyamos gimnáziumi képzésnek megfelelő, a jelenleg érvényes kerettantervekre épülő képzés folyik. A negyedik indítandó osztály a korábban említett 4+1 évfolyamos magyarangol két tanítási nyelvű osztály lesz. A Gimnázium oktatásában továbbra is kiemelt szerepet tölt be a nyelvoktatás, valamint a informatika oktatása.
Egy éve új elemként épül be képzésinkbe a nemrég elkészült természettudományos labor, amely a biológia, a kémia és a fizika tantárgyak magas szintű oktatását teszi lehetővé.
Az egyes osztályok a következőképpen alakulnak:
Kódszám: 01. A osztály: az osztályban emelt óraszámú informatika oktatásban, és emelt óraszámú (5 óra) angol nyelv oktatásban részesülnek a tanulók. Mindkét képzés csoportbontásban történik. Második idegen nyelvként heti 3 órában választható a német, olasz, orosz, francia nyelv.
Kódszám: 02. B osztály: magasabb óraszámban, csoportbontásban tanulják
a német nyelvet (heti 5 óra), és a kerettantervi óraszámhoz képes további 2
órában tanulják a történelmet. Második idegen nyelvként heti 3 órában választható az angol, olasz, orosz, francia nyelv.
Kódszám: 03. C osztály: magasabb óraszámban, csoportbontásban tanulják
az angol nyelvet (heti 5 óra). Második idegen nyelvként heti 3 órában választható a német, olasz, orosz, francia nyelv.
A jelentkezések elbírálási módja az A, B, C osztályokba
A Kanizsai Dorottya Gimnázium a következő tanévi beiskolázáshoz nem szervez központi felvételit az előzőekben felsorolt kódszámú osztályokba jelentkezők
számára.
A tanulók felvételének alapját kizárólag az általános iskola 6-7. tanév év végi,
valamint a 8. év félévi jegyeinek átlaga jelenti. A megszerzett érdemjegyek közül a
magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv(ek), matematika, földrajz,

biológia, kémia, fizika, informatika jegyeket vesszük figyelembe. Ennek megfelelően a tanulók általános iskolai eredményei határozzák meg a felvételi sorrendet.
Azonos pontszám esetén az adott osztályban kiemelten kezelt tantárgy érdemjegye
határozza meg a sorrendet. Ennek egyenlősége esetén a sorrendben a következő
tantárgyak eredményei döntenek: matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, biológia, földrajz, kémia, fizika, informatika.
A magyar-angol két tanítási nyelvű képzés:
Kódszám: 04. Kny osztály: Célunk és feladatunk, hogy olyan fiatalokat
neveljünk, akik a valódi kétnyelvűséget megközelítő nyelvi készségekkel
rendelkeznek, és a célnyelvű kultúrában is jártasak. Legyenek képesek az
idegen nyelven történő gondolkodásra, az idegen nyelv használatára az információszerzésben, közlésben és alkalmazásban. Legyenek alkalmasak és
képesek arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár angol nyelven folytassák, illetve szakmájukat majd mindkét nyelven gyakorolják.
A magyar-angol két tanítási nyelvű képzés 5 évfolyamos képzést jelent, melynek során az első évben intenzív angol nyelvtanulás zajlik (heti 15 óra), a következő 4 évben pedig a történelem, a biológia, a kémia, a földrajz és az informatika
tantárgyakat angol nyelven, csoportbontásban tanulják a tanulók.
A jelentkezések elbírálási módja az Kny osztályban:
A tanulmányi területre történő felvételről az általános iskolai eredmények és a
központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett
magyar nyelvi és matematika írásbeli vizsga eredménye alapján döntünk.
A felvételi pontszámot a következők adják:
Az általános iskolából hozott pontszámot a 6., 7. osztály év végi és a 8. osztályos félévi magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv(ek),
fizika, kémia, biológia, földrajz és informatika osztályzatok átlagából számítjuk
A szerzett pontszámot a felvételi dolgozatok eredménye alapján határozzuk
meg. Az elérhető maximális felvételi pontszám 100 pont; ennek 50%-át az általános iskolából hozott, 50%-át a szerzett pontszám adja.
A B és a C osztályainkban heti két órában, csoportbontásban tanulnak informatikát. Az A, B, illetve C osztályokban a magasabb óraszámú nyelvi csoport lehet
kezdő vagy haladó szintű csoport. Az adott nyelvi csoportba a besorolás a Kanizsai Dorottya Gimnáziumban megírt felmérés alapján történik.
A 11-13. évfolyamon az emelt szintű érettségi vizsgák letételéhez biztosítjuk
a felkészülés lehetőségét.
A Kanizsai Dorottya Gimnáziumban biztosított a mindennapi testnevelés,
testmozgás lehetősége. Mindenkinek módjában áll a diák sportegyesületben is
sportolni.
Vidéki tanulóknak kollégiumi lehetőséget biztosítunk a város középiskolai
kollégiumaiban.

