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Befejeződött az iskola építése. Megkezdődött a tanítás az
épületben általános iskolások számára.
A gimnáziumi képzés indulása Ecseki Úti Gimnázium névvel.
(3 osztály, 7 fős tanári kar)
Újabb négy első osztályt, köztük két katonai kollégista osztályt
indítottunk.
Elköltözött az általános iskola, így teljes egészében birtokba
vehettük az épületet.
Iskolánk 1988. szept. 21-én fölvette a Szécheny István Gimnázium
nevet.
18 osztályunk volt, a nevelőtestület létszáma 45.
Biológia-idegen nyelvi csoport indulása.
Ebben az évben érettségiztek az elsőként beiskolázott diákok.
Már 20 osztállyal dolgoztunk.
Elindítottuk a hatosztályos gimnáziumi képzést két párhuzamos
osztállyal.
A testnevelés tagozat elindítása
Megszűnt a katonai kollégisták oktatása.
Ekkor kezdett az első drámatagozatos csoport.
Beiskoláztuk az első művészeti képességfejlesztő osztályt:
irodalmi, drámai és képzőművészeti csoportokkal.
Az iskola 10. évfordulóját ünnepeltük kétnapos
rendezvénysorozattal és nagyszabású gálaműsorral.
Leérettségizett az első hatosztályos évfolyamunk.
Megszűnt a testnevelés tagozat.
Megszűnt az emelt szintű nyelvi csoport.
Iskolánkat összevonták a lakótelepi Zöld Iskolával, új nevünk:
Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola.
Elindult az idegen nyelv-informatika emelt szintű képzés.
Elkezdtük a COMENIUS 2000 Partnerközpontú
minőségfejlesztési rendszert.
Kialakult a gimnázium új képzési struktúrája:
A:
általános tehetséggondozó – testnevelés
B:
angol – informatika
C:
dráma – rajz (művészeti képességfejlesztő)
D:
biológia – idegen nyelv
A túljelentkezés hatására ötödik gimnáziumi osztályt kellett
indítani.
Utoljára érettségiztek diákok a hatosztályos gimnáziumi képzés
keretében.
Nem indult újabb általános iskolai osztály.
Öt évfolyamos gimnáziumi osztály indul: nyelvi előkészítő
évfolyam + 4 éves ált. tehetséggondozó program.
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A csarnok felújítása
A Széchenyi emlékpark kialakítása
Az iskola alapításának 20. évfordulója alkalmából
rendezvénysorozat, évkönyv
A HEFOP 3.1.3 pályázat keretében elindul a kompetenciaalapú
oktatásra való áttérés, ezzel együtt az iskola felszereltsége
jelentősen korszerűsödik.
Elindult a közoktatási típusú sportiskolai képzés
Szolnok Megyei Jogú Város Képviselőtestületének döntése
alapján az Alternatív Gimnázium a Széchenyi István Gimnázium
és Általános Iskola tagintézménye lesz.
Bekapcsolódás a TÁMOP 3.1.4 pályázatba, amely a
kompetenciaalapú oktatás kiterjesztését (társadalmasítását)
célozza meg.
Először érettségiztek olyan diákok, akik nyelvi előkészítő
évfolyammal kezdtek.
Nem indult általános tehetséggondozó és informatika-idegen nyelv
emelt szintű képzés.
Az iskola 25. tanéve
Az intézmény bekapcsolódott a Tehetségpont hálózatba.
Megszűnt az általános iskolai képzés. Az iskola neve újra
Széchenyi István Gimnázium.
Az intézmény épületébe beköltözött az Alternatív Gimnáziumi
Tagintézmény.
Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet kapott az iskola.
Az intézmény új neve: Szolnoki Széchenyi István Gimnázium
Megszűnt az Alternatív Gimnáziumi Tagintézmény képzése.
A gimnázium eddigi igazgatói:
1986 – 1991
Bíró Boldizsár
1991 – 1998
Horváth Tibor
1998 –
Deák László

