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1. 

K Ö S Z Ö N T Ő  

TISZTELT SZÜLŐK! 

Sok szeretettel köszöntöm Önöket! Családapaként és igazgatóként is tudom, 

hogy mennyire fontos a gyermekek fejlődése, ezáltal az is, hogy a legmegfelelőbb 

képzést biztosíthassuk számukra. A továbbtanulás mindig sarkalatos pont a család 

életében. Kellő tájékozódást, tervezést igényel, hogy a gyermekek a megadott ha-

táridők betartásával, a számukra legmegfelelőbb intézménybe adhassák be tovább-

tanulási igényüket. Ebben a fontos döntésben igyekszik segíteni ez a kiadvány, amit 

nagy szeretettel ajánlok figyelmükbe.  

Csupán pár hónap áll rendelkezésükre, hogy gyermekeik kiválasszák, milyen 

irányban szeretnének továbbtanulni, hogyan képzelik el jövőjüket. Azt, hogy mivel 

szeretnének foglalkozni az életben, csak saját maguk tudhatják, de támogatásra szo-

rulnak abban, hogy helyes döntést hozzanak. Összhangot kell teremteniük a tudás, 

a képességek, a vágyak és a lehetőségek között. Szükségük van a szülői tapaszta-

latra, az Önök segítségére, hiszen a gyermek számára a szülő a legfőbb példakép, 

és a család a legmeghatározóbb közösség.  

Gimnáziumi képzésünk azoknak a 7. illetve 9. évfolyamba jelentkező diá-

koknak kínál lehetőséget céljaik eléréséhez, akiknek feltett szándékuk az érettségi 

vizsga után a felsőfokú végzettség, a diploma megszerzése. 

Hiszünk abban, hogy SZENTIMRÉS évei alatt minden diákunk 

keresztény értékeket szem előtt tartó, etikus viselkedésű, kellő empátiá-

val rendelkező, családszerető, hithez és hazához hű, céltudatos, művelt 

fiatallá érik iskolánk falai között. 

  



2. 

KEDVES DIÁKOK! 

Sok szeretettel köszöntelek intézményünk nevében! A következő oldalak se-

gítségével megismerhetitek, hogy milyen oktatási formában részesülhettek isko-

lánkban, mit tudunk biztosítani ahhoz, hogy céljaitokat elérhessétek. Életeteknek 

ebben a szakaszában gyakran hallhatjátok, hogy „mérföldkőhöz érkeztél”; vagy 

„fontos döntés előtt állsz”, esetleg „Jól gondold meg, mit választasz!” Igen, a to-

vábbtanulás a legtöbb esetben hatalmas terhet ró a diáktársadalomra, de ezt nem 

egyedül kell cipelnetek. Kérjétek ki a tapasztaltabbak véleményét, tájékozódjatok, 

ismerjétek meg lehetőségeiteket! Mi ezzel a kiadvánnyal szeretnénk betekintést 

adni a SZENTIMRÉS életbe, hogy megkönnyítsük fontos döntésetek meghozatalát. 

A LEHETŐSÉG ADOTT, ÉLNETEK NEKTEK KELL VELE! 

Sok szeretettel várunk a Szent Imrébe! 

 Lavaj Árpád 

 igazgató 
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4. 

ISKOLÁNKRÓL 
A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumot 28 éve alapította a 

balassagyarmati Római Katolikus Plébániahivatal, azóta van jelen Balassagyarmat 

oktatási palettáján. A város egyetlen keresztény elkötelezettségű oktatási intézmé-

nye. Fenntartónk a Váci Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága (EKIF). 

Iskolánkban négy feladatellátási helyen folyik az oktató-nevelő munka: Ba-

lassagyarmaton három (Szabó Lőrinc u. 1., Civitas Fortissima tér 5. és Ady Endre 

út 1./a), míg Cserhátsurányban egy feladatellátási hellyel, mely tagintézményként 

működik.  

Hatévfolyamos gimnáziumi oktatásunk 

az iskola főépületében kap helyet, melynek 

során törekszünk arra, hogy a tanulókat ver-

senyképes tudással felvértezve a felsőoktatás 

felé irányítsuk. Szakmailag kiválóan képzett 

tanáraink segítségével több tantárgyból fekte-

tünk nagy hangsúlyt az emelt óraszámú okta-

tásra, így angol és német nyelvből, magyar-

ból, történelemből, digitális kultúrából (infor-

matikából) és matematikából is. 2020-tól csak 

az kerülhet be felsőoktatási intézménybe, aki 

legalább egy tárgyból emelt szintű érettségi 

vizsgát tesz, így nem csak a kötelező érettségi 

tárgyakból folyik emelt óraszámú felkészítés.  

Iskolánk jellegéből és szellemiségéből adódóan katolikus hittanból szintén 

biztosítjuk az emelt óraszámú oktatást.  

Családi nap 

CSÉN foglalkozás 
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Kitűzött céljaink közé tartozik az emberi lélek és érték feltárása és fejlesz-

tése, a vallásos szemlélet terjesztése, a hitéleti szerepek ellátása. Törekszünk arra, 

hogy a tanulók megértsék, hogy a tudományok megismerése mellett miért szüksé-

ges mai világunkban az erkölcsi nevelés.  

Jó kapcsolatot ápolunk a város plébániáival. Diákjaink rendszeresen vesznek 

részt ezekben a templomokban tartott szentmiséken és az egyházi szervezésű prog-

ramokon, táborokban. 

Az oktatás egésze során megragadunk minden alkalmat arra, hogy sikerél-

ményhez juthassanak tanulóink, mert csak ez járulhat hozzá a megfelelő tudás ki-

alakulásához. A tanulás nem jöhet létre érzelmi nevelés nélkül. Az igazán kiemel-

kedő tudású diákjainkat elismerjük és jutalmazzuk. 

 
 

A sportoláshoz is adottak a kulturált feltételek. Rendezvények tartására is 

alkalmas tornatermünk, műfüves pályánk, országos sportversenyeket is rendezünk. 

Ballagás 2019 

Farsang 
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Mint minden érettségit adó intézményben, így nálunk is az érettségi vizsga 

megkezdésének az 50 óra közösségi szolgálat megléte a feltétele, melyhez iskolánk 

természetesen segítséget biztosít. (Az előző tanévtől már közel 70 intézménnyel, 

egyesülettel és önkormányzattal van együttműködési szerződésünk) 

Éttermeinkben színvonalas étkezést tudunk 

biztosítani tanulóink számára. Vidéki diákjaink – 

igény esetén – állami fenntartású kollégiumban 

tudnak elhelyezkedni.  

A ránk bízott gyerekek biztonsága szá-

munkra nagyon fontos, ezért minden épületünkben 

kamerarendszer is védi diákjainkat. A be- és kilép-

tetés tanítási idő alatt szintén ellenőrzött keretek 

között történik. Diákjaink az iskola épületét csak a 

tanítás befejeztével hagyhatják el. 

  

A megújult könyvtárunk és számítástechnika ter-

münk is várja diákjainkat 
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ISKOLAI 

HAGYOMÁNYOK 

„A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a 

láng továbbadása.” 

Morus Tamás 

Hangya- vagy gólya-, illetve szalagava-

tót, gólyatábort minden iskolában rendeznek. Nálunk is!  DE Palacsintafesztivált, 

Szüreti kavalkádot, Tavaszi kirajzást és színházi napokat már nem minden intéz-

mény mondhat magáénak! A Szent Imre Napok színes programjai számos diákot 

vonzanak az egyházmegyéből, a városból és környékéről, valamint a határon túlról 

is. Iskolánk több területen (sport, művészet, irodalom, matematika, történelem, ide-

gen nyelv, hittan, stb.) szervez versenyeket, egyházmegyei szinten, melyeken a vi-

lági iskolák diákjait is szívesen látja. A Szent Imre Galéria évente többször várja az 

érdeklődőket megújuló kiállításaival.  

A rendhagyó irodalom- és történelem-

órák, színházlátogatások, osztálymisék, lelki 

napok (tanároknak és diákoknak) ugyanúgy 

részei a tanévnek, mint a Rákóczi Szövetség ál-

tal támogatott, és a Határtalanul program ke-

retében, valamint önerőből megrendezett uta-

zások (diákjaink a közelmúltban eljutottak Fel-

vidékre, Kárpátaljára, Erdélybe, Délvidékre és Partiumba). 

Nyáron több tematikus tábort szervezünk kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 

Az előző években nyári napközis tábor mellett balatoni, kézműves és hittanos tábort 

is szerveztünk, valamint részt vettünk az Erzsébet-táborokban is.  

Tisza-tavi tábor 

Rendhagyó történelem óra 



8. 

ISKOLÁNK AKKREDITÁLT KIVÁLÓ TEHETSÉG-

PONT 

Intézményünk 2018 márciusában elnyerte az Akkredi-

tált kiváló Tehetségpont címet. A tanórán kívül tartott egyéb 

foglalkozások jelentős szerepet töltenek be a tanulók és az is-

kola életében. Feladatuk az iskola életének színesebbé tétele, a 

diákok személyiségének, kreativitásának fejlesztése. A tehetsé-

gek képességeinek kibontakoztatására, versenyekre való felkészítésére a tanárok 

egyéni konzultációkon nyújtanak lehetőséget, támogatást, így a diákok nagyobb le-

hetőséget kapnak ismereteik elmélyítésére, a felvételi vizsgára való felkészítésre. 

A tehetségek, képességek kibontakoztatását segítő tevékenységek: 

 a tehetséggondozó, fejlesztő foglalkozások (diákszínjátszókör, énekkar); 

 egyéni foglalkozások; 

 képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés; 

 iskolai és iskolán kívüli versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, 

kulturális stb.); 

 a közép- és felsőfokú továbbtanulás irányítása, segítése; 

 iskolai sportkör, szakkörök; 

 a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok); 

 szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások) és 

 iskolai táborok. 

  



9. 

OKTATOTT IDEGEN NYELVEK 

A nyelvtanulás azért is fontos, mert az egyetemeken továbbtanulók 

diplomájuk megszerzéséhez rendelkezniük kell nyelvvizsgával. A 

hatévfolyamos gimnáziumi oktatásban két idegen nyelv tanulása kötelező. Isko-

lánkban ez a két nyelv az angol és a német.  

Az első idegen nyelvet csoportbontásban, heti 4 órában tanítjuk, melyhez 

nagy segítséget nyújt az újonnan felszerelt nyelvi laborunk, míg a második idegen 

nyelv kilencedik évfolyamtól lép be. Sok diákunk már 11. év végére nyelvvizsgát 

szerez, majd ezt követően érettségi vizsgát tesz valamelyik idegen nyelvből, csök-

kentve ezzel az utolsó év terheit. 

Iskolánk a 2018/2019-es tanévtől részt vesz az ELTE által szervezett EFOP-

3.2.14-17-2017-0001 számú, „Nyelvtanulással a boldogulásért” című programban. 

A projekt keretein belül intézményünk tanulói számára az ELTE végzős tanárje-

löltjei ingyenes idegen nyelvi érettségire illetve nyelvvizsgára történő felkészítést 

biztosítanak.  

A fentieken kívül egy online nyelvi képzésben („Mesterfokon a nyelvtudás-

sal MOOC”) is részt vesznek diákjaink.  A képzés 6 modulból áll. A sikeres telje-

sítés után az ELTE névre szóló tanúsítványt állít ki minden résztvevő számára. 

Amennyiben ismét lehetőség nyílik rá, a járványhelyzet elmúltával, a Kor-

mány általi törvényi változás lehetőségével élve, a 9. és 11. évfolyam után két hetes 

külföldi nyelvi gyakorlatot szervez iskolánk.  

  



10. 

MEGHIRDETETT KÉPZÉSEINK 

A felvételi eljárás során a jelentkezési lapon az intézmény OM azonosí-

tója mellett (032292) a négyjegyű tagozatkód megadása szükséges. Figyelme-

sen járjanak el a jelentkezés során, mert egy esetleges elírás teljesen más isko-

lát és képzést jelenthet! 

Iskolánkban a gimnáziumi képzés jelenleg csak hatévfolyamos rendszerben 

működik. Az általános iskolások közül a hatodikos diákok számára hirdetünk – he-

tedik évfolyamtól, hat éven keresztül tartó – gimnáziumi oktatást. Mivel azonban 

lehetőség van a későbbiek során a hatévfolyamos oktatásnál is a becsatlakozásra, 

ezért az általános iskolás nyolcadikos diákok számára is biztosítjuk az alkalmat a 

váltásra. 

   

Pénz7 pénzügyi és vál-

lalkozói témahét 

Tehetséges tanulóink bemu-

tatója 
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HATÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI OKTATÁS 

A 2020/2021. tanévben következő oktatási formák közül lehet válasz-

tani: 

  

Négyjegyű 

tagozatkód 
Rövid név Jellemzők 

Felvehető 

létszám 

0001 hatévfolyamos 

Gimnázium, 6 évfolyamos, gim-

náziumi kerettanterv alapján a 

hetedik évfolyamtól kezdődően;  

Az első idegen nyelv: angol vagy 

német;  
A második idegen nyelv: német 

vagy angol; 

Emelt óraszámú oktatás: 

- angol nyelv, 
- biológia, 
- digitális kultúra (informatika), 
- fizika, 
- földrajz, 
- katolikus hittan, 

- magyar nyelv és irodalom, 
- matematika, 
- német nyelv, 
- testnevelés 
- történelem tárgyakból. 

Felvétel a tanulmányi eredmé-

nyek alapján, de a felvételi eljárás 

során a vallási, világnézeti elköte-

lezettséget is figyelembe veszünk; 
kötelező a hittanoktatás. 

32 fő 
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Négyjegyű 

tagozatkód 
Rövid név Jellemzők 

Felvehető 

létszám 

0002 becsatlakozó 

Gimnázium, 6 évfolyamos, gim-

náziumi kerettanterv alapján a 

kilencedik évfolyamtól becsatla-

kozóként; 

Az első idegen nyelv: angol, vagy 

német;  
A második idegen nyelv: német 

vagy angol; 

Emelt óraszámú oktatás: 

- angol nyelv, 
- biológia, 
- digitális kultúra (informatika), 
- fizika, 

- földrajz, 
- katolikus hittan, 
- magyar nyelv és irodalom, 
- matematika, 
- német nyelv, 

- testnevelés, 
- történelem tárgyakból. 

Felvétel a tanulmányi eredmé-

nyek alapján, de a felvételi eljá-

rás során a vallási, világnézeti el-

kötelezettséget is figyelembe ve-

szünk; 
kötelező a hittanoktatás. 

30 fő 
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A  KÖZÉPFOKÚ ISKOLAI FELVÉTELI ELJÁRÁS  

LEBONYOLÍTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE 

2020.09.30. Az Oktatási Hivatal a honlapján közlemény formájában 

nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi te-

rületeinek meghatározási formáját. 

2020.10.20. A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi in-

formációs rendszerében – a Hivatal által közzétett közle-

ményben foglaltak szerint –meghatározzák tanulmányi te-

rületeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartal-

mazó felvételi tájékoztatójukat.. 

2020.10.31. Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat 

a felvételi eljárás rendjéről. 

2021.01.23. Az általános felvételi eljárás kezdete. 

2021.02.19. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapo-

kat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első pél-

dányát pedig a Hivatalnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnázi-

umba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is meg-

küldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói 

adatlapot a Hivatalnak.) 

2021.03.16 A középfokú iskola eddig az időpontig hozza nyilvános-

ságra a jelentkezők felvételi jegyzékét. 

2021.03.22-23.. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általá-

nos iskolában. 

2021.03.24. Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az ere-

deti, korábban beküldött tanulói adatlap második példá-

nyát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni 

a Hivatalnak. 

2021.03.26. A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú is-

koláknak a hozzájuk jelentkezettek névsorát ábécésorrend-

ben. 
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2021.04.09. A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a 

jelentkezettek listáját. 

2021.04.14. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rang-

sort – a Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hi-

vatalnak. 

2021.04.23. A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések 

és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a kö-

zépfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék). 

2021.04.30. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről 

vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az 

általános iskoláknak. 

2021.05.10-21. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános fel-

vételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál keve-

sebb tanulót vettek fel. 

2021.05.10-

08.31. 

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást ír-

hat ki. 

2021.05.21. A 2021.05.21-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meg-

hirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről. 

2021.06.01. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljá-

rás befejezése a fenntartónál. 

2021.06.22-24. Beiratkozás 

 



2660 Balassagyarmat, Szabó Lőrinc u. 1. 

OM azonosító: 032 292 

Igazgató: Lavaj Árpád 

 

További információt az alábbi elérhetőségeken kaphatnak: 

06-35/301-982 

www.sztimre-bgy.sulinet.hu 

sztimre@gmail.com 

Köszönjük megtisztelő figyelmüket! 

 


