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Bevezető
Kecskeméten, a négy évszázados iskolavárosban, jelenleg több mint húsz
középiskola működik, köztük a Katedra a legfiatalabb, de eredményei alapján teljes
értékű tagja a csapatnak.
Az 1998-ban való indulástól, a huszadik évben a több száz alapítványi és
magániskola országos, sikerességi értékelésében elért hatodik helyig megtett út,
bizonyítja az alapítók, az iskola vezetése és a tanári kar minden tagjának bátorságát,
hozzáértését és elkötelezettségét.
A Kecskeméti Pro Genius Informatikai Kft tulajdonosai, dr. Tubak István és
dr. Tubakné Tütő Ágnes, a kilencvenes évek közepén egy új, a kor szellemének
megfelelő, alapítványi keretekben működő középiskola létrehozását határozták el.
Megfogalmazták az elérni kívánt célokat, felmérték a lehetőségeket, majd ezek
ismeretében megalapították a Katedra Iskolai Alapítványt, ami a Bíróság jogerős
döntése alapján 1998. augusztus 31-én megkezdhette a határozatlan időtartamú
működését.
Az Alapítvány kizárólagos célja, a középiskola, mai nevén Katedra Gimnázium,
Informatikai és Művészeti Szakgimnázium és Kollégium, létrehozása és fenntartása, ami
az alapító Szervezeti és Működési Szabályzat szerint magában foglalja: a legkorszerűbb
középiskolai oktatás támogatását és segítését, kiemelten az informatikai és művészeti
tantárgyakét, a szakképzés új lehetőségeinek kutatását, a nyelvtanulás támogatását, a
továbbtanulás, a hazai és külföldi tanulmányutak támogatását, majd a célok bővítésével
általános tantervű gimnázium indítását és 2019 őszétől általános iskola 7. és 8. osztály
indítását.
A Katedra iskola megalakult és az Alapítvány szellemében, 1998
szeptemberében húsz tanulóval, egy bérelt tanteremben, megkezdte önálló működését.
Általánosítva megállapíthatjuk, hogy az alakuláskor megfogalmazott célokat, –
miszerint „a törvényileg előírt középiskolai tananyag tanítása mellett, középfokú
alkalmazott-grafikusi, illetve informatikai képzést ad, mely felkészíti és alkalmassá teszi
a tanulókat az önálló piacgazdasági tevékenységre, ugyanakkor a továbbtanuláshoz
szükséges szakmai alapokat is biztosítja” – az iskola vezetése és tanári kara
maradéktalanul megvalósította.
Ez a sommás megállapítás igaz, de az eltelt két évtizedben végzett munka, a
sikerek az oktatásban, a kutatásban elért eredmények, a város közéletében kivívott
elismert szerep, a nemzetközi kapcsolatok kiépülése ennél sokkal több figyelmet,
elismerést érdemel.
A Katedra alapítványi iskola két évtizedes létének történéseit és eredményeit itt
röviden összegezve mutatjuk be, korunkhoz illő módon az interneten, egyben ajánljuk
honlapunkat szíves figyelmükbe, ami idősorrendben, részletesen tartalmazza életünk
történéseit.
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