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T ISZTELT SZÜLŐ !  

Az általános iskolai diákok életében is van néhány olyan időpont, 

amely a gyermekek egész további sorsát befolyásoló, nagyon fontos 

döntés meghozatalára biztosít lehetőséget. Az elkövetkező hónapokban 

van lehetőség arra, hogy gyermekeik eldöntsék, milyen irányban 

szeretnének továbbtanulni, hogyan képzelik további életüket. Hogy mit 

szeretnének igazán, azt csak saját maguk tudhatják, de segítségre 

szorulnak abban, hogy helyes döntést hozzanak. Szükségük van a szülői 

segítségre és támogatásra, de véleményük meghallgatása mellett. 

Iskolánk, kétféle belépési lehetőséget biztosít azok számára, akik 

mindenképpen a továbbtanulás mellett döntenek, akiknek feltett 

szándékuk a felsőfokú végzettség, a diploma megszerzése. Ezért mind a 

6., mind a 8. évfolyamos általános iskolai diákok számára kínálunk 

lehetőséget céljaik eléréséhez. 

Mivel életük további alakulására igen jelentős hatással van a 

mostani pályaválasztás, ezért alaposan meg kell fontolni a döntést és 

összhangot kell teremteni a tudás, a képességek, a vágyak és a 

lehetőségek között. Figyelembe véve a jogszabályi változásokat segítünk 

eligazodni a mai oktatás világában. Ezért született ez a kiadvány.  

  



KEDVES ÉRDEKLŐDŐ D IÁK !  

Mi egyelőre nem ismerünk téged, de az a feladatunk, hogy 

segítsük fontos döntésed meghozatalát azzal, hogy lehetőséget mutatunk 

neked. Azt szeretnénk az elkövetkezőkben bemutatni, hogy milyen 

oktatási formában részesülhetsz iskolánkban, mit tudunk biztosítani 

ahhoz, hogy céljaidat elérhesd. Ezeket a lehetőségeket kell áttekintened, 

végiggondolnod. Van e közöttük olyan, amivel tudsz azonosulni, 

segítenek e neked ezek a lehetőségek terveid megvalósításában. 

Amikor a jelentkezési lapon feltünteted vágyaidat, akkor figyelj 

nagyon a sorrendre! Mindig az szerepeljen elöl, amit leginkább szeretnél, 

majd ezt követően jöjjön a többi. 

Reméljük, hogy számodra is vonzó oktatási formát találsz 

iskolánkban Bízunk benne, hogy minket (is) jelölsz a továbbtanulás során 

és találkozunk a 2017/18-as tanévben. 



ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK  

NYĺLT NAP: 

2016. december 02. 
0800-1100 óráig   

Helye: Szent Imre Keresztény Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakgimnázium főépülete 

 (Balassagyarmat, Szabó Lőrinc utca 1.) 

A részvételi szándékot kérjük 2016. november 30-ig  
előzetesen bejelenteni! 

Kérjük, hogy az iskolák összesítve küldjék el jelentkezésüket. 

Bővebb információ a 35/500-260 és a 35/301-982 telefonszámokon 
kérhető  

Pető Zoltán pályaválasztási felelősnél. 

PÁLYAVÁLASZTÁSI  
SZÜLŐI ÉRTEKEZLET: 

2016. december 02.  1500 

Szent Imre Keresztény Általános Iskola, Gimnázium és 

Szakgimnázium főépülete  

FELVÉTEL  
 

Felvételi vizsgát nem tartunk, csak a tanulmányi eredmények 
alapján történik a döntéshozatal. 

 



ISKOLÁNKRÓL  
 

A Szent Imre Keresztény Általános Iskola, Gimnázium és 

Szakgimnázium 24 éve alapította a Balassagyarmati Római Katolikus 

Plébániahivatal, azóta van jelen Balassagyarmat oktatási palettáján. A 

város egyetlen keresztény elkötelezettségű oktatási intézménye. 

Fenntartónk a Váci Egyházmegye Ordináriusa, működtetőnk az 

Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága (EKIF). 

Iskolánk összesen négy feladatellátási helyen folytat oktatást: 

Balassagyarmaton három (Szabó Lőrinc u. 1., Civitas Fortissima tér 5. és 

Ady Endre út 1./a),  míg Cserhátsurányban egy feladatellátási hellyel, 

mely tagintézményként működik.  

 Hatévfolyamos formában 

történő gimnáziumi oktatásunk 

az iskola főépületében folyik, 

melynek során törekszünk arra, 

hogy a tanulókat használható 

tudással felvértezve, a 

felsőoktatás felé irányítsuk. 

Szakmailag kiválóan képzett 

tanáraink segítségével nagy hangsúlyt fektetünk az emelt szintű 

oktatásra több tantárgyból, így angol és német nyelvből, magyarból, 

történelemből, matematikából. Azonban nem csak a kötelező érettségi 

tárgyakból folyik emelt szintű felkészítés. 

 Iskolánk jellegéből és szellemiségéből adódóan katolikus hittanból 

szintén biztosítjuk az emelt szintű oktatást. Kitűzött céljaink közé tartozik 



az emberi lélek és érték feltárása és fejlesztése, a vallásos szemlélet 

terjesztése, a hitéleti szerepek ellátása. Törekszünk arra, hogy a tanulók 

megértsék, miért szükséges mai világunkban az erkölcsi nevelés a 

tudományok megismerése mellett. Igyekszünk jó kapcsolatokat ápolni 

mind az alapító Plébániahivatallal, mind a Szalézi Plébániával. Diákjaink 

rendszeresen vesznek részt ezen plébániák templomaiban 

szentmiséken. 

 

  

 

Élünk azzal a lehetőséggel, hogy csak a gimnáziumi oktatás 

során lehet magas szintű természettudományos ismeretekre szert tenni, 

így biológiából, földrajzból szintén emelt szintű oktatást tudunk ajánlani. 

Ehhez jól felszerelt szaktantermeink nyújtanak megfelelő támogatást. 

Informatikai szaktantermeink ebben a tanévben kerülnek felújításra. 

 



    

       

 

A sportoláshoz is adottak a kulturált feltételek. Rendezvények 

tartására is alkalmas tornatermünk, műfüves pályánk, műanyag borítású 

kosárpályánk van, országos sportversenyeket is rendezünk. 

 

     

 



Mint minden érettségit adó intézményben, így nálunk is az érettségi 

vizsga megkezdésének feltétele az 50 óra közösségi szolgálat megléte, 

melyhez iskolánk természetesen segítséget biztosít. 

Az oktatás egésze során megragadunk minden alkalmat arra, hogy 

sikerélményhez juthassanak tanulóink, mert csak ez járulhat hozzá a 

megfelelő tudás kialakulásához. A tanulás nem jöhet létre az érzelmi 

nevelés nélkül. Az igazán kiemelkedő tudású diákjainkat elismerjük és 

jutalmazzuk. 

Néhány, hagyományosnak tekinthető programunk: hangyaavató, 

szalagavató, iskolanapok (Szent Imre Napok), rendhagyó irodalom- és 

történelemórák, tagozatmisék, lelki nap tanároknak és diákoknak. 

Iskolánk több területen (sport, művészet, irodalom, matematika, 

történelem, idegen nyelv, hittan, stb.) szervez versenyeket, 

egyházmegyei szinten, melyeken a világi iskolák diákjait is szívesen látja.  

 

       

 

Minden tanulónk számára tudunk színvonalas étkezést biztosítani 

éttermeinkben. Vidéki diákjaink – igény esetén – állami fenntartású 

kollégiumban tudnak elhelyezkedni. A ránk bízott gyerekek biztonsága 

számunkra nagyon fontos, ezért minden épületünkben kamerarendszer 



van kiépítve a folyosókon és a bejáratoknál. A beléptetés tanítási idő alatt 

szintén ellenőrzött keretek között történik. Diákjaink az iskola épületét 

csak a tanítás befejeztével hagyhatják el. 

 

 

 

FONTOS VÁLTOZÁSOK  
  

 Az iskolarendszerben fontos változás történt az elmúlt években, de 

különösen 2016 szeptemberétől. Ezért nagyon fontos eldönteni, hogy mit 

szeretne élete további részében a gyermek csinálni, hiszen egy rossz 

választás következtében évek mehetnek veszendőbe. Nincs átjárhatóság 

a gimnáziumi oktatás és a szakgimnázium vagy a szakközépiskola 

között. Aki egyszer az egyik oktatási forma mellett döntött, az 

évveszteség nélkül nem tud módosítani, korrigálni, ha később 

meggondolja magát! 



MEGHIRDETETT KÉPZÉSEI NK  

 
 
A felvételi eljárás során a Jelentkezési lapon az intézmény OM 

azonosítója mellett (032292) a négyjegyű tagozatkód megadása 

szükséges. Figyelmesen járjanak el a jelentkezés során, mert egy 

esetleges elírás teljesen más iskolát és képzést jelenthet! 

 
 
 Iskolánkban gimnáziumi képzés jelenleg csak hatévfolyamos 

képzésként működik. Az általános iskolások közül a hatodikos diákok 

számára hirdetünk hetedik évfolyamtól hat éven keresztül tartó 

gimnáziumi oktatást. Mivel azonban lehetőség van a későbbiek során a 

hatévfolyamos oktatásnál is a becsatlakozásra, ezért a nyolcadikos 

diákok számára biztosítjuk az alkalmat a váltásra. 

 
OKTATOTT IDEGEN NYELV EK  

 

A hatévfolyamos gimnáziumi oktatás, mint minden gimnáziumi 

oktatás során két idegen nyelv tanulása kötelező. Iskolánkban ez a két 

nyelv az angol és a német. Az egyiket első, a másikat második idegen 

nyelvként tanítjuk. Az első idegen nyelv óraszáma mindig magasabb.  



HAT É VF OLY AM OS  G IM NÁZI UMI  

OKT AT ÁS  

  A következő oktatási formákban indítunk osztályt a 2017/18-
as tanévben: 

Négyjegyű 
tagozat 

kód 

Rövid név Jellemzők Felvehető 
létszám 

0001 hatévfolyamos 

Gimnázium, 6 évfolyamos, 
gimnáziumi kerettanterv 
alapján a hetedik évfolyamtól 
kezdődően;  
Az első idegen nyelv: angol, 
vagy német;  
a második idegen nyelv: német 
vagy angol; 
Emelt szintű oktatás: 

- angol nyelv 
- biológia 
- földrajz 
- informatika 
- katolikus hittan 
- magyar nyelv és 

irodalom 
- matematika 
- német nyelv 
- történelem 
tárgyakból 

Felvétel a tanulmányi 
eredmények alapján, de a 
felvételi eljárás során a 
vallási, világnézeti 
elkötelezettség is figyelembe 
van véve; 
Kötelező hittanoktatás 

30 fő 



 
  
 

 

Négyjegyű 
tagozat 

kód 

Rövid név Jellemzők Felvehető 
létszám 

0002 becsatlakozó 

Gimnázium, 6 évfolyamos, 
gimnáziumi kerettanterv 
alapján a kilencedik 
évfolyamtól becsatlakozóként;  
Az első idegen nyelv: angol, 
vagy német;  
a második idegen nyelv: német 
vagy angol; 
Emelt szintű oktatás: 

- angol nyelv 
- biológia 
- földrajz 
- informatika 
- katolikus hittan 
- magyar nyelv és 

irodalom 
- matematika 
- német nyelv 
- történelem 
tárgyakból 

Felvétel a tanulmányi 
eredmények alapján, de a 
felvételi eljárás során a 
vallási, világnézeti 
elkötelezettség is figyelembe 
van véve; 
Kötelező hittanoktatás 

30 fő 



A KÖZÉPFOKÚ ISKOLAI FELVÉTELI ELJÁRÁS 
LEBONYOLÍTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE 

 
 
 

2016.09.30. Az Oktatási Hivatal a honlapján közlemény formájában 
nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi 
területeinek meghatározási formáját. 

2016.10.20. A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi 
információs rendszerében – az Oktatási Hivatal által 
közzétett közleményben foglaltak szerint – 
meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik 
a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi 
tájékoztatójukat. A középfokú iskoláknak, 
kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk 
a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat. 

2016.10.31. Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat 
a felvételi eljárás rendjéről. 

2017.01.21. Az általános felvételi eljárás kezdete. 
2017.02.15. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési 

lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok 
első példányát pedig a Hivatalnak. (A 6 és 8 
évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről 
a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot 
a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.) 

2017.03.13. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra 
hozza a jelentkezők felvételi jegyzéket. 

2017.03.16-17. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az 
általános iskolában. 

2017.03.20. Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi 
az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második 
példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell 
megküldeni a Hivatalnak. 

2017.03.23. A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú 
iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek névsorát ABC 
sorrendben. 

2017.04.04. A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján 
kiegészíti a jelentkezettek listáját. 



  

2017.04.07. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi 
rangsort – a Hivatal által meghatározott módon – 
megküldi a Hivatalnak. 

2017.04.19. A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói 
döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és 
elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi 
jegyzék). 

2017.04.26. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a 
felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a 
jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 

2017.05.08-19. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános 
felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-
ánál kevesebb tanulót vettek fel. 

2017.05.08-
08.31. 

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi 
eljárást írhat ki. 

2017.05.19. A 2017.05.19-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást 
meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi 
kérelmekről. 

2017.06.01. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati 
eljárás befejezése a fenntartónál. 

2017.06.22-24. Beiratkozás 
 



KEDVES ÉRDEKLŐDŐK ! 

Reméljük, hogy tájékoztatónk megkönnyítette az 

iskolaválasztást. 

Bízunk abban, hogy széles látókörű, művelt, önmagával és 

másokkal szemben igényes, az emberi értékeket 
megbecsülő, hasznos állampolgárokat nevelhetünk 

iskolánk falai között. 

Köszönjük a megtisztelő figyelmet ! 

 

 

 

 

Amennyiben iskolánk felkeltette érdeklődésüket,  
úgy további információ az alábbi elérhetőségeken szerezhető be: 

Szent Imre Keresztény Általános Iskola,  
Gimnázium és Szakgimnázium 

 
OM azonosító: 032292 

 
Hatévfolyamos gimnáziumi oktatásban: 
2660 Balassagyarmat, Szabó Lőrinc u. 1. 

 06-35/500-260 

Fax: 06-35/301-982  
web: www.sztimre-bgy.sulinet.hu 

E-mail: sztimre@gmail.com 
Igazgató: Lavaj Árpád 


