
„Lángolj és világíts! 

Csak lángolni kevés, csak világítani hívságos semmiség. Lángolni és világítani: 

ez maga a tökéletesség!” 

                                                  Clairvaux-i Szent Bernát 
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www.cisztergimn-szfvar.hu 
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Szeretettel köszöntöm! 

 

 

              Olyan kiadványt tart a kezében a kedves érdeklődő, amelyen keresztül képet kaphat 

rólunk, a nálunk folyó munkáról. Intézményünk célja, hogy a gyermekek alkotóképességének 

felhasználásával a személyiséget a minél teljesebb kibontakozásában segítsük, a ciszterci rend 

családias légkörében. Célunk az általános műveltség megalapozása, az érettségi vizsgára és a 

felsőfokú tanulmányokra való felkészítés. Hangsúlyt fektetünk a Római Katolikus Egyház 

tanítása szerint az alapvető emberi, erkölcsi értékekre való nevelésre, a becsület, a barátság, a 

család szeretetére és megbecsülésére, a hazaszeretetre, mások értékeinek tiszteletben tartására, 

a konfliktusok elfogadható módon való kezelésére, egészségünk és környezetünk megóvására. 

Feladatainknak tekintjük a múlt megismertetését, a jelen alkotómunkáját és jövőnk építését 

keresztény lelkülettel, a gyermek, a pedagógus és a szülő együttműködésével.  

                Remélem, jól használható információkra talál kiadványunkban, és ezek segítségére 

lesznek iskolánk megismerésében. Kérem, hogy amennyiben felkeltjük rokonszenvét és 

érdeklődését, személyesen is látogasson el intézményünkbe! 

 

A tájékoztatók és nyílt napok időpontjai: 

 

2013. november 18. 17 óra (Tájékoztató a négy évfolyamos gimnáziumba jelentkezőknek) 

2013. november 19. 17 óra (Tájékoztató a nyolc évfolyamos gimnáziumba jelentkezőknek) 

2013. november 18-19. 8-12 óra (Nyílt tanórák) 

 

 

 

 

                                                                                      Orosz Ágoston 

                                                                                           igazgató 
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A CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM KÉPZÉSI SZERKEZETE 

 

 

Jelenleg nappali tagozaton 8 évfolyamos és 4 évfolyamos képzés folyik nálunk összesen 20 

osztályban 653 tanulóval.  

A következő képzési formák indítását tervezzük a 2014-2015-ös tanévben: 

 

Általános tantervű reál irányultságú nyolc évfolyamos gimnáziumi osztály 

Általános tantervű humán irányultságú nyolc évfolyamos gimnáziumi osztály 

Általános tantervű négy évfolyamos gimnáziumi osztály 

 

A nyolc évfolyamos gimnáziumi képzés tehetséggondozó oktatási forma. Elsősorban azok 

a diákok pályázhatnak eredménnyel, akik jó adottságokkal és nagy szorgalommal 

rendelkeznek. A képzés első négy évében az A osztályban a matematikára, a B osztályban az 

idegen nyelvekre esik a fő hangsúly.  

 

Általános tantervű reál irányultságú 

nyolc évfolyamos gimnáziumi osztály 

(30 fő, tagozatkód 01)  

 

A reál irányultságú osztályban a 

matematikát magasabb óraszámban 

tanítjuk. A rendszeres és elmélyült 

matematikatanulás megfelelő alapot 

képez minden későbbi reál és 

természettudományos tantárgynak. A 

kezdő idegen nyelv ebben az 

osztályban az angol vagy a német, 

majd 9. osztálytól az angol, német, 

francia, latin közül kötelezően 

választandó egy újabb idegen nyelv. 

 

 

Általános tantervű humán irányultságú nyolc évfolyamos gimnáziumi osztály (30 fő, 

tagozatkód 02)  

 

A humán irányultságú osztályban az angol vagy német nyelv mellett négy éven keresztül (5-8. 

osztályban) latin nyelvet tanítunk. Harmadik idegen nyelvként kötelezően választandó az 

angol, német vagy francia a 9. osztálytól. 
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Négy évfolyamos gimnáziumi 

osztály (30 fő, tagozatkód 03)  

 

Első (haladó) nyelvként az angol 

vagy német, második (kezdő) 

nyelvként a latin, francia vagy 

angol közül választhatnak a 

jelentkezők. A csoportok 

indítása létszámfüggő. A 

nyelveket emelt óraszámban 

tanítjuk. Ezt a képzési formát 

azoknak ajánljuk, akiknek még 

nincs határozott elképzelésük 

arról, hogy humán vagy reál 

irányban szeretnének 

továbbtanulni, a  tanulók az 

utolsó két évben ugyanis széles 

skálájú  emelt szintű képzések közül választhatnak.  

 

Általános tudnivalók  

 

Mind a négy, illetve nyolc évet végigkíséri a hit-és erkölcstan tanítása, a lelki napok, 

keresztény szellemű programokon való kötelező és fakultatív részvétel. Diákjainkat a 

fogyasztói szemlélet árjával szemben haladó embereknek neveljük, amikor egyrészt 

következetes munkát követelünk tőlük, másrészt az önkéntes közösségi szolgálatok, karitatív 

tevékenységek lehetőségét kínáljuk fel nekik.  

A magyarság megmaradásáért, nemzeti értékeinkért a ciszterci atyák, elődeink akár életüket is 

készek voltak áldozni. Az ő példájuk nyomán nemes küldetésünknek tartjuk hagyományaink 

ápolását, ezért a hon- és népismeret, valamint a magyar néptánc tanulása kötelező.  

Oktató munkánk során kiemelten kezeljük a reál és humán tantárgyakban kiemelkedő 

képességű tanulók tehetséggondozását, a tanulók egészséges életmódra nevelését, a 

testnevelést, a nyelvi és az informatikai képzést. Mivel a kiskamaszkor elején megnyilvánuló 

készségek a nyolc évfolyamos oktatás folyamán sokat változhatnak, a 11-12. osztályban a 

képzés akár teljesen más irányt is vehet a tanuló igényeinek és szándékainak megfelelően. Így 

például reál osztályból indulva is lehet jogásznak továbbtanulni, a humán osztályból is 

kinőhet a jövő orvosa vagy mérnöke. 

 

 

Emelt szintű érettségi előkészítő  

Valamennyi képzési formában az utolsó két évfolyamon megfelelő létszám és tanulmányi 

előrehaladás esetén bármely – az iskolánkban tanított – tantárgyból választható. Óraszáma 
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heti 2-3 órával haladja meg az alapképzés óraszámát. Műszaki előkészítőt is tartunk a 

mérnöki pályákra készülőknek. Az informatika tantermek, a kémia előadó és laboratórium, a 

fizika és biológia előadók biztosítják az informatika és a természettudományos tantárgyak 

oktatásának tárgyi feltételeit.  

Szabadidős tevékenység keretén belül működnek iskolánkban tantárgyi és hobbi szakkörök, 

énekkar, színjátszó körök, sportkörök, tanulóink 6. osztályban úszásoktatáson vesznek részt. 

A vidám hagyományokat éltető Ciszterci Diáknapok, és megannyi délutáni és hétvégi 

program biztosítja diákjaink számára a szabadidő értelmes eltöltésének lehetőségét. 

 

 

Felvételi eljárás 

 

A negyedik és nyolcadik osztályos tanulók felvételéről az iskola a tanulmányi eredmények, a 

központi írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga eredményei alapján dönt. 

A központi írásbeli 

vizsgára 2013. december 10-ig 

lehet jelentkezni az általános 

iskolában az Oktatási Hivatal 

honlapjáról (www.oh.gov.hu) és 

gimnáziumunk honlapjáról is  

letölthető Jelentkezési lapon. 

 

A központi írásbeli vizsga 

helyszíne:  

 

Ciszterci Szent István 

Gimnázium  vagy erre kijelölt 

másik intézmény 

 

A központi írásbeli vizsga 

időpontja: 

 

2014. január 18. 10 óra – 4. és 8. osztályosok 

 

Pótnap: 2014. január 23. 14 óra 

 

Az írásbeli eredményéről 2014. február 6-áig tájékoztatjuk a tanulókat. Ezt követően azoknak 

a felvételizőknek, akik intézményünkben szeretnének továbbtanulni, 2014. február 14-éig van 

lehetőségük jelentkezési lapjukat iskolánkba továbbítani. A jelentkezési lappal egy időben 

kell továbbítani a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak Győrbe. A jelentkezési laphoz 

csatolni kell az írásbeli vizsga eredményét tartalmazó értékelő lapot.  

Nyolc évfolyamos osztályba való jelentkezés esetén a jelentkező, négy évfolyamos osztályba 

jelentkezés esetén a jelenlegi iskola gondoskodik a továbbküldésről. 

 

http://www.oh.gov.hu/
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A szóbeli meghallgatás időszaka: 

 

2014. február 18-19.  

(nyolc évfolyamosok) 

 

2014. február 26-27.  

(négy évfolyamosok) 

 

A felvételi eljárásban részt vevő tanulók sorrendjét (tanulói azonosító alapján) 2014. március 

12-éig tesszük közzé az iskola portáján és honlapján. A felvételi eljárás végleges eredményét 

2014. április 25-éig küldjük meg a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. A döntés ellen 

jogorvoslati eljárás indítható az intézmény fenntartójánál. 

 

A jelentkezéshez szükséges 

dokumentumok: 

 

Negyedikeseknek 

 a központi Jelentkezési lap 

 a Ciszterci adatlap 

(letölthető gimnáziumunk 

honlapjáról) 

 a 3. osztályos év végi és a 

4. osztályos félévi 

eredményük: a 

bizonyítvány 

fénymásolata  

 a felvételi eredményt 

igazoló Értékelőlap 

 lehetőleg: plébánosi 

ajánlás  

 

Nyolcadikosoknak 

 

 a központi Jelentkezési lap 

 a Ciszterci adatlap (letölthető gimnáziumunk honlapjáról) 

 a felvételi eredményt igazoló Értékelőlap 

 lehetőleg: plébánosi ajánlás  
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A felvételi eredmények értékelése 

 

A negyedik osztályos tanulók esetében: a felvételi eljárás során 170 pont érhető el. Ebből az 

általános iskolai eredmények alapján 50 pontot kaphat a felvételiző. A hozott pontok 

összetétele reál osztályban: a matematika jegy kétszerese,   a környezetismeret jegy  

kétszerese és a magyar jegy összege 3. osztály végén és 4. osztály félévkor.  Humán 

osztályban: a magyar jegy kétszerese, matematika, környezetismeret és az idegen nyelv 

jegyének összege ugyancsak a 3. osztályos év végi és 4. osztályos félévi jegyeket számítva. A 

maximális pontszám mindkét esetben 50.  

A felvételi eljárás során 120 pont szerezhető. Ebből az írásbeli vizsga 100 pontot, a szóbeli 

elbeszélgetés (értékrend, keresztény értékek iránti elköteleződés, tájékozottság, logikai 

képesség) 20 pontot jelent. 

 

A nyolcadik osztályos tanulók esetében: a felvételi eljárás során 180 pont érhető el. Ebből az 

általános iskolai eredmények alapján 60 pontot kaphat a felvételiző, amely a 7. osztály év végi 

és a 8. osztály félévi magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv 

és egy választott természettudományos tantárgy (kémia, fizika, biológia, földrajz) jegyeinek 

összege. A felvételi vizsgán 120 pont szerezhető. Ebből az írásbeli vizsga 100 pontot, a 

szóbeli elbeszélgetés (értékrend, keresztény értékek iránti elköteleződés, tájékozottság, logikai 

képesség) 20 pontot jelent.  

A Köznevelési törvény 56. § (1) bekezdésében felsorolt tanulók részére a jogszabályban 

meghatározott mentességeket és kedvezményeket az intézmény biztosítja. 
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Élet és hagyomány 

 

A Zirci Ciszterci Apátság székesfehérvári gimnáziuma a város legrégibb és legnagyobb 

középiskolája. Jezsuita szerzetesek alapították 1688-ban, 1773-ig kisebb-nagyobb 

megszakításokkal, jezsuita fenntartásban működött.  

1776-1786 között a pálos atyák végezték a nevelő-oktató munkát.  

A ciszterciek munkája 1948 júniusáig tartott, ekkor az egyházi iskolákat államosították, az 

iskola Állami Szent István Gimnázium néven működött tovább. 1950-ben egyesült az Állami 

Ybl Miklós Reáliskolával, és József Attila nevét vette fel. Továbbra is 

magas szintű, országos elismertségű tanítás folyt különféle 

természettudományos, majd nyelvi tagozatok bevezetésével. 

A rendszerváltozás után 1992-ben indulhatott újra az első ciszterci 

osztállyal a rendi tanító-nevelő munka. 1994. február 25-én 

gimnáziumunk tulajdonjoga, fenntartása és működtetése 

visszakerült a Zirci Ciszterci Apátsághoz. 2000. február 1-től az 

iskola visszakapta régi nevét, és újra mint Ciszterci Szent István 

Gimnázium működik.  

 

 

 


