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TÁJÉKOZTATÓ A DUNAKESZIN ÉPÜLŐ ÚJ GIMNÁZIUM
INDÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOSAN
Tisztelt Szülők és Diákok!
A Dunakeszi Diáknegyed megépülésével és 2024/2025-ös tanévre tervezett elindulásával új helyzet alakul ki
Dunakeszin a középfokú oktatás területén. A minden bizonnyal már a kezdetektől fogva népszerű középiskolák új
lehetőségeket és új középiskolai férőhelyeket fognak teremteni a városban és a vonzáskörzetébe tartozó
településeken tanuló, végzős nyolcadik osztályos tanulók számára. Számos lehetőség nyílik a diákság előtt, hiszen
újabb szakirányok és újabb megszerezhető végzettségek kerülnek előtérbe.
Dunakeszi Város Önkormányzata és az intézményt fenntartó Dunakeszi Tankerületi Központ szándéka szerint a leendő
Dunakeszi IV. Béla Gimnázium már a 2022/2023-as tanévben megkezdi működését, mely a jogszabályi előírások és
a működési feltételek adottságai miatt a Diáknegyed felépüléséig a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium
tagintézményeként tud megvalósulni. A tagintézmény az új iskolaépület átadásáig átmenetileg a Dunakeszi, Fő út
143. szám alatti épületben kerül elhelyezésre, ahol korábban a Járási Hivatal működött, és amely a Dunakeszi Bárdos
Lajos Általános Iskola alsó tagozatának is helyet ad.
A tagintézmény indításának engedélyezése az Emberi Erőforrások Minisztériumának hatáskörébe tartozik, melyről a
döntés várhatóan 2022. június első napjaiban fog megszületni. A reményeink szerint pozitív döntést követően
megnyílik a lehetőség a tanulók jelentkezésére és felvételére az új tagintézménybe. Erre azon tanulók esetében lesz
lehetőség, akik a 2022/2023-as középiskolai felvételi eljárásban részt vettek.
A miniszteri engedély megérkezését követően a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium rendkívüli felvételi eljárást fog
hirdetni a tagintézményben indítandó osztályok tekintetében, amelynek részleteiről 2022. június elején az intézmény
honlapján fognak tudni tájékozódni az érdeklődők, a http://www.dkrmg.hu/tagintezmeny címen. A rendkívüli
felvételi eljárás lefolytatásakor a pontszámítás módszere megegyezik a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium által a
normál felvételi eljárás során alkalmazott módszerrel, melynek részletei az intézmény felvételi tájékoztatójában
elérhetőek.
A fenntartó Dunakeszi Tankerületi Központ a jelen tájékoztatás alapján igényfelmérést készít azzal kapcsolatban, hogy
hány szülő élne a rendkívüli felvételi eljárás adta lehetőséggel, és vállalná azt, hogy ha gyermeke ezen eljárás alapján
sikeresen felvételt nyer, úgy 2022. szeptember 1-től a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium IV. Béla Király
Tagintézményében folytatja középiskolai tanulmányait. A kérdőív szintén a fenti linken keresztül érhető el.
Köszönjük figyelmüket. Várjuk visszajelzésüket, és sok sikert kívánunk minden felvételizőnek!
Dunakeszi, 2022. április 27.
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