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• A gimnázium épülete a vasútállomás mellett fekszik.
• A tömegközlekedéssel is jól megközelíthető épülettel szemben 

gondozott park található.



A Vasvári Pál Gimnázium épülete 1937 óta 
áll a vasútállomás mellett

Az oktatás egy épülettömbön belül zajlik, amely eredetileg is 
iskolának épült.
A gimnáziumban 20 osztályterem 11 interaktív táblával, 8 
szaktanterem, 3 tornaszoba, egy tornaterem és két sportpálya 
található.
A később beépített tetőtérben nyelvi termek és rajz szaktanterem 
került kialakításra.
A régi falak kényelmes, hangulatos, diákbarát belső tereket 
takarnak.



A gimnázium rövid története

• Az iskola alapításáról 1853-ban döntöttek.
• 1864-ben, mint katolikus elemi iskola kezdett működni a 

mai Szent István téri  levéltár épületében. A lányok 
számára a szatmári irgalmas nővérek szervezték és 
tartották a képzést.

• 1930-tól a Ferenc József Nőnevelő Intézetben már elemi, 
polgári (10-14 évesek), ipariskola (varrás, hímzés) és 
tanítóképző is működött. 

• 1938/39-es tanévtől líceumi rangot kapott az intézmény, 
ahol a diákok tanulmányaikat érettségivel zárták, majd 
sikeres felvételi vizsgát követően, az ötöd évben 
tanítóképző akadémián tanulhattak tovább.



Az jogelőd iskola első épülete ma levéltár



A gimnázium rövid története

• A gimnáziumot 1948. június 16-án államosították.
• 1952-ben az Ady Endre utca 17-be (mai Szent István 

Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola) 
költözött.

• 1956. március 17-én vette fel az intézmény a Vasvári Pál 
Gimnázium nevet.

• 1962-től működik a jelenlegi épületben.
• 2013-ban neve Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnáziumra 

változott.



A gimnázium néhány statisztikai adat tükrében

• Tanulók száma: 666 fő
• Ebből leány: 372 fő
• Magántanulók: 14 fő
• SNI: nincs
• BTM: 3 fő
• Hátrányos helyzetű: 6 fő
• Cserediák: 3 fő
• Osztályok száma: 20 
• Főállású tanárok száma: 50, ebből nő 40 fő



Alapdokumentumok

• Az intézmény alapdokumentumai, a
Pedagógiai program, a Szervezeti és Működési 
Szabályzat, a Házirend és a Szabályzatok az 
iskola honlapján elektronikusan, a könyvtárban 
nyomtatott formában megtalálhatóak.



Alapdokumentumok elérése



A gimnáziumban folyó képzések
• A gimnáziumban két 

hatosztályos  képzés 
folyik.

• Hatosztályos képzés az A  
és B jelű osztályokban 
történik.

• A osztály angol tagozatos.
• A B osztály német 

tagozatos.



A gimnáziumban folyó képzések

• A gimnáziumban két 
négyosztályos képzés 
folyik.

• A C osztály fele 
matematika, illetve 
természettudomány 
tagozatos. 

• A D osztály angol 
tagozatos.



Csoportbontásban tanított tantárgyak
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Emelt óraszámban tanított tantárgyak
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Fakultációk

• A 11-12. évfolyamon az iskola Pedagógiai
Programja és a tanulók választása szerint közép-
és emelt szintű érettségire felkészítő
csoportokban tanulják a tárgyakat.



Beiskolázás a hat évfolyamos angol 
tagozatos gimnáziumi osztályba (A)

• Az angol nyelvet magas óraszámban, csoportbontásban
tanulják kezdő, illetve haladó szinten.

• Azon tanulók jelentkezését fogadják az angol tagozatra,
akik legalább az 5-6. osztályban tanulták az angol
nyelvet.

• Azoknak a jelentkezőknek, akiknek nincs angol nyelvből
osztályzatuk 5-6. évben, de egyéb módon tanulták az
angol nyelvet, a gimnáziumban kell kérniük a nyelvi
meghallgatásukat, s ha azon megfelelően teljesítettek,
jelentkezhetnek a képzésre.



Beiskolázás a hat évfolyamos német 
tagozatos gimnáziumi osztályba (B)

• A német tagozaton nincs előírás a nyelvi
előtanulmányokra.

• A második idegen nyelv tanítása a 9. évfolyamon indul a
tanuló választása és az iskola lehetősége szerint a
következő nyelvekből: angol, német, francia, olasz, orosz,
latin.

• A 11-12. évfolyamon az iskola Pedagógiai Programja és a
tanulók választása szerint közép- és emelt szintű
érettségire felkészítő csoportokban tanulják a tárgyakat.



Beiskolázás a négy évfolyamos gimnáziumi 
matematika tagozatos osztályba (C)

• Fél osztály négy évfolyamos kerettantervre épülő, helyi
tantervű, matematikából emelt óraszámú osztály.

• A 9. és 10. évfolyamon a matematikát, fizikát és az angol
nyelvet emelt óraszámban; a matematikát, kémiát,
biológiát, informatikát és az idegen nyelveket
csoportbontásban tanulják.

• Azoknak a tanulóknak ajánljuk, akik érdeklődnek a
matematika iránt, és továbbtanulásukhoz a tárgy emelt
szintű ismerete szükséges.

• A kötelezően tanult idegen nyelv az angol. (Az angolt
eddig még nem tanulók is jelentkezhetnek a képzésre.)



Beiskolázás a négy évfolyamos gimnáziumi 
természettudományos osztályba (C)

• Fél osztály négy évfolyamos kerettantervre épülő, helyi
tantervű, természettudományos tantárgyakból
emelt óraszámú

• A 9. és 10. évfolyamon kémiát, biológiát, fizikát és az
angol nyelvet emelt óraszámban; a kémiát, biológiát,
matematikát, informatikát és az idegen nyelveket
csoportbontásban tanulják.

• Azoknak a tanulóknak ajánljuk, akik érdeklődnek a
természettudományok iránt, és továbbtanulásukhoz e
tárgyak emelt szintű ismerete szükséges.

• A kötelezően tanult idegen nyelv az angol. (Az angolt
eddig még nem tanulók is jelentkezhetnek a képzésre.)



Beiskolázás a négy évfolyamos gimnáziumi 
angol tagozatos osztályba (D)

• Négy évfolyamos angol nyelvből emelt szintű osztály.
• Az angol nyelvet magas óraszámban, csoportbontásban 

tanulják. 
• A 9. és 10. évfolyamon csoportbontásban tanulják az idegen 

nyelveket, a matematikát és az informatikát.
• A képzés célja a nyelvvizsgára és az emelt szintű érettségire 

való felkészítés. 
• Azon tanulók jelentkezését fogadjuk, akik legalább 6-7-8. 

osztályban tanulták az angol nyelvet.
• Azoknak a jelentkezőknek, akiknek nincs angol nyelvből 

osztályzatuk 6-7-8. évben, de egyéb módon tanulták az angol 
nyelvet, a gimnáziumban kell kérniük a nyelvi 
meghallgatásukat, s ha azon megfelelően teljesítettek, 
jelentkezhetnek a képzésre.



Felvételi eljárás

• Mind a hatosztályos, mind a négyosztályos 
gimnáziumba, felvételi eljárást követően 
iratkozhatnak be a tanulók.

• A felvételi eljárás részleteiről, és az időpontokról, 
a pontszámításról a gimnázium honlapján adunk 
felvilágosítást.

• A honlapról a kitöltendő adatlapok is 
letölthetőek.



Tájékoztató a felvételi eljárásról



Szervezett tanórán kívüli
foglalkozások

Csoportok 
száma

Tanulók 
száma

Pedagógus 
óra

Szakkör 14 128 19

Művészeti csoport 3 38 7

Iskolai sportkör 1 28 1

Énekkar 1 30 2



Diákrendezvények
• Az iskolavezetés és a tantestület is fontosnak tartja,

hogy hogy az iskolánkat választó gyerekek minél
előbb beilleszkedjenek a közösségbe. Ezért
gólyatábort szervezünk.

• A végzős osztályok tanulói játékos vetélkedőn
„Szivaravatón” mutatják be az egész iskolának az
általuk patronált gólyákat.

• A diákok legkedvesebb rendezvénysorozata a
Vasváris Hét és Bál.

• A Vasváris Művészeti Bemutatón tehetséges
diákjaink mutatkoznak be a nyilvánosságnak.



Szivaravató



Sportélet

• A diákokat az egészséges életmódra, sportolásra 
szoktatjuk. A mindennapos testnevelés mellett 
délután sportköri foglalkozás van.

• Többszörös a túljelentkezés a népszerű nyári 
vándortáborba, és a téli sí táborba.



Szabadidős programok

• Fontos a szabadidő értékes, hasznos eltöltése. 
Ennek érdekében évente több alkalommal 
rendez a gimnázium budapesti 
színházlátogatást, mozi és képtárlátogatást. 
Sokan rendelkeznek színházbérlettel

• Cél az elméletben megtanult ismereteket a 
gyakorlathoz közelíteni, ezért kirándulunk a 
Csodák Palotájába, a paksi atomerőműbe, a 
planetáriumba, és nagyon népszerű a kisgyóni
terepgyakorlat is.



Kirándulások

• Iskolánk már többször nyert a Határtalanul
pályázaton, amelynek keretében az idén
Kárpátaljára kirándul a hetedik évfolyam.

• Az osztálykirándulások mellett, szervezett
utazásokon német, angol és olasz
nyelvterületre utaznak diákjaink.

• Működő cserekapcsolataink Schwabish
Gmünddel és Freyunggal lehetőséget adnak
diákjainknak, hogy nyelvtudásukat élő
környezetben gyakorolhassák.



Összefoglalás

• Érettségi és felvételi eredményeink,a kompetencia 
mérés tapasztalatai, a tanulmányi és művészeti 
versenyek mind azt mutatják, hogy diákjaink jóval 
az átlag felett teljesítenek.

• Végzős diákjaink szinte mindegyike egy vagy több 
nyelvvizsgával is rendelkezik. 

• Végzős diákjaink többsége bekerül az általa elsőként 
választott felsőoktatási intézménybe.

• Iskolánkban jól megfér a hagyománytisztelet és a 
modern kor elvárásainak való megfelelés. Diákjaink 
boldog diákéletet élnek. Számukra ez az igazi „alma 
mater”.


