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gimnázium
Iskolánk egy Piliscsabán működő katolikus iskola, amelyet 2012. szeptember 1-jétől a Székesfehérvári
Egyházmegye tart fenn. 1995-2012-ig a Congregatio Jesu (Angolkisasszony Szerzetesrend) volt a
fenntartója, és az iskola neve Klotildligeti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény volt. A diákjainkat katolikus szellemben neveljük. Fontos számunkra a
kultúra, az emberség, a magyar hagyományok átadása, a közösségre és a szociális segítségadásra való
nyitottság.
Összetett intézményként 1-12. osztályos diákokat tanítunk, illetve alapfokú művészetoktatást végzünk.
Mód van klasszikus és népzene, néptánc és kerámia tanulására. Iskolánkban énekkar, zenekar és
néptánccsoport is működik.
Iskolánk több országos és helyi versenyt szervez. Évek óta megrendezzük a katolikus iskolák
matematika versenyét 4-8. osztályos, és természetismeret versenyét 6. osztályos diákoknak.
Cserekapcsolataink vannak határon túli magyar iskolákkal, valamint német, olasz és francia nyelvterületen.
A nyolc évfolyamos gimnáziumban, amelynek kódja 001, első idegen nyelvként angolt vagy németet,
második idegen nyelvként angolt, olaszt, vagy franciát tanulnak diákjaink. 11-12. osztályban a legtöbb
tárgyból biztosítunk emelt szintű érettségire való felkészítőt, fakultációt. A katolikus, református és
evangélikus hittanórákat az órarendbe illesztve tartjuk.
Az érdeklődőknek 2020. november 18-án, szerdán, 755-től nyílt napot tartunk. Az első órában az
igazgató tájékoztatót tart, majd a 2. és 3. órában óralátogatásra van lehetőség a gimnáziumi osztályokban.
Jelentkezni 2021. február 19-ig a hivatalos felvételi eljárás keretében lehet. A saját iskolánkból és a
külső iskolákból jelentkező diákok egyaránt a központi írásbelin részt kell vegyenek. A központi írásbeli
felvételire való jelentkezés és az azon való részvétel nem jelenti automatikusan a felvételire való
jelentkezést.
A központi felvételire való jelentkezés határideje 2020. december 4. Az írásbeli időpontja 2021.
január 23., 10.00. Az írásbeli eredményekről február 8-ig értesítünk minden résztvevőt.
Az alsó tagozatot nem az iskolánkban teljesítő diákokkal vallási elkötelezettségükről beszélgetést
tartunk 2021. március 4-én 14 órai kezdettel. Az ezen való megfelelés a felvétel előfeltétele. A felvételi
eljárásban a jelentkező tanulmányi eredmény és a központi írásbelin nyújtott teljesítménye 50-50%-os
arányban számít. Az intézmény által meghatározott helyeket először az iskolánkból jelentkező diákokkal
töltjük fel, majd a szabad helyekre vesszük fel a más intézményekből jelentkezőket. A felvételi
eredményéről 2021. április 30-ig értesítjük ki a jelentkezőket.
Minden érdeklődőnek szívesen állunk a rendelkezésére személyesen, telefonon, vagy elektronikus
csatornákon keresztül.
Piliscsaba, 2020. október 5.
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