A Rudas 1975 óta önálló intézményként működött, a 2015. július elsejei átszervezést követően
a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum tagintézményeként folytatja oktató nevelő munkáját. Az
iskola tárgyi felszereltsége biztosítja a XXI. század elvárásai szerinti oktatást.
2019 szeptemberétől szakgimnáziumi képzést tervezünk sport; turisztika; ügyvitel;
közgazdaság; informatika ágazatokon. Iskolánk egyik
népszerű képzése a sport ágazat, elsősorban
versenyszerűen sportoló tanulók számára.
Szakgimnáziumként kötelességünk a tanulók által választott ágazatokban a
szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek átadása, a szakirányú továbbtanulás
megalapozása. A Rudasban mindig szorgalmaztuk a szakmai tantárgyak érettségi
vizsgáját, az induló osztályoknak viszont már jogszabályi előírás a szakmai
érettségi vizsga. A képzéshez tartozó összefüggő szakmai gyakorlat helyszínét igyekszünk a
10. évfolyamtól kezdve külső vagy külföldi képzőhelyen biztosítani.
Iskolánk alapvető céljai közé tartozik a magas színvonalú közismereti képzés. Az idegen
nyelven való kommunikáció a modern kor embere számára nélkülözhetetlen, ezt biztosítja a
csoportbontásban történő nyelvoktatás. Tanulói igény szerint a kötelező érettségi
tantárgyakból emelt szintű felkészítést biztosítunk. Diákjainkat e tárgyak mellett
felkészítjük más tantárgyakból is az érettségi vizsgára (például: fizika,
földrajz).
Az intézmény oktatásának színvonalát igazolják az érettségi (és
továbbtanulási), valamint a versenyeredmények. A központi
kompetenciavizsgálat szerint tanulóink teljesítménye matematikából és
szövegértésből jóval az országos szint fölött van. Iskolánkban kiváló
akkreditált Tehetségpontként működik, amely a tudományos kutatáson kívül sporttal és
művészeti fejlesztéssel is foglalkozik. A természettudományos területen több mint tíz éve
működik a Rudas Tudományos Diákkör, amelynek tagjai rendszeresen sikeresen szerepelnek
kutatásaikkal az országos döntőben.
A Rudasban az egészséges életmódra és a környezettudatos magatartásra
nevelés kiemelt fontosságú. Az intézmény tagja a
„Pénziránytű” iskola és a magyarországi ökoiskola
hálózatnak. Intézményünk bekapcsolódott az Új
Nemzedék Plusz bázisiskolai projektbe, melynek célja a pályatervezési és
életvezetési kompetenciák fejlesztése a 9-10. évfolyamon. A Rudasban
hagyományosan színes a diákélet, melyet a RÖNK (diákönkormányzat) is szervez.
Az iskola épületével egybeépített kollégiumban a vidéki tanulók a szállás mellett segítséget
kapnak a tanuláshoz, a szabadidő kulturált, hasznos eltöltéséhez. A kollégiumban a szállás
ingyenes, az étkezés kedvezményes áron biztosított.

