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Gábor Melinda intézményvezető 

 

„Az utakat sokáig nem érti meg az ember. Csak lépdel 

az utakon és másra gondol. 

Néha széles sz egyik út, aszfaltos, néha rögös, barázdás, 

meredek… Egy napon megtudjuk, hogy az utaknak 

értelmük van: elvezetnek valahová. Nemcsak mi 

haladunk az utakon, az utak is haladnak velünk. Az 

utaknak céljuk van. Minden út összefut végül egyetlen 

közös célban. S akkor megállunk és csodálkozunk, tátott szájjal 

bámészkodunk, csodáljuk azt a rejtelmes rendet a sok út szövevényében… 

Igen, az utaknak értelmük van. De ezt csak az utolsó pillanatban értjük 

meg, közvetlenül a cél előtt.” (Márai Sándor) 

 

 

 

Nagyné Gazsó Mária intézményvezető-

helyettes 

 

„Amit ma teszünk, döntés arról, hogy milyen lesz a 

világ holnap!” (Marié von Ebner-Eschenbach) 

 

Kedves Szülők! Kedves Gyerekek! 

Mi a Kardosban hiszünk abban, hogy közösen építünk 

egy szebb világot! Sigmund Freud szerint „a lelki egészségnek két 

kritériuma van: képesség a munkára és képesség a szeretetre.” A sikert 

garantálja a jó érzésű, tanulni akaró Kardos-diákok, a gyermekeikre 

odafigyelő szülők és a nagy tudású, lelkes, emberséges tanári gárda közös 

munkája. A jól végzett munka öröme, az alkotás izgalma inspirál bennünket 

újabb és újabb akadályok leküzdésére. Minden napban benne rejlik a 

lehetőség egy apró csoda felfedezésére, a tehetség kibontakoztatására, 

amiért érdemes az iskolába bejönni.   

 

 

 

 

Közösségi élet címszavakban  
 

 gólyatábor a frissen felvett 

gimnazistáknak  

 szalagavató bál a végzősöknek 

 cserediák-program 

 Rákóczi Szövetség tagság és rendezvények 

 diákszervezetek, diákparlament, 

színjátszó kör 

 tanulmányi versenyek, diákolimpiai részvétel 

 Kardos-heti rendezvények 

 részvétel a helyi eseményeken: tehetségkutatók, ünnepségek, 

megemlékezések 

 hulladékgyűjtés, kulturális vetélkedők, papírgyűjtés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kardos István Gimnázium  
 

A szigetszentmiklósi Kardos István 

Általános Iskola, Gimnázium és 

Szakgimnázium a 2022/2023-as 

tanévben a középiskolai tagozaton egy 

4 évfolyamos és egy nyelvi előkészítő 

évfolyammal induló 1+4 évfolyamos 

gimnáziumi osztályt indít.  
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A képzés jellemzői   

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindkét osztályban az első idegen nyelv az angol, a második pedig 

a német nyelv lesz. A tanulók a tanév eleji felmérés alapján kerülnek 

a gyorsabban illetve lassabban haladó angol csoportba.  

 

A 4 és az 1+4 évfolyamos gimnáziumi osztályban is a felvehető 

létszám 30 fő. 

 

 

Matematikából a tudásszint alapján történő csoportbontással 

segítjük a gyerekek minél sikeresebb tanulását. Informatikából 

szintén csoportbontással támogatjuk az ismeretek hatékony 

megszerzését. 

 

   

A sikeres felsőoktatási felvételi előkészítése, az arra történő 

felkészítés a képzés célja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A felvételi eljárás 
 

A felvételi eljárásról, a pontrendszerről 

iskolánk honlapján tájékozódhatnak: 

www.kardosiskola.hu 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontos dátumok   
 

 2021. december 3-ig: Jelentkezés a központi felvételi vizsgákra a 

vizsgát szervező intézményben 

 2022. január 22. 10 óra: egységes írásbeli felvételi  

 2022. január 27. 14 óra: pótló írásbeli felvételi  

 2022. február 01. 8-16 óráig: a kijavított írásbeli felvételi 

dolgozatok megtekintése 

 

 

Amennyiben a járványügyi helyzet miatt korlátozó 

intézkedésekre nem kerül sor 2021. november 10-

én 9 órakor nyílt napot tartunk, melyre szeretettel 

várunk minden kedves érdeklődőt! 

A gimnázium bemutatkozó kisfilmje az iskola 

honlapján elérhető. 
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