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KATT!

A 2022/23. tanévben induló képzések:
Képzés típusa

GIMNÁZIUM

Tagozatkód
0010
0020
0030
0040
0050

TECHNIKUM
0060

Tanulmányi területek
belügyi rendészeti orientáció
emelt szintű oktatás digitális kultúra (informatika) tantárgyból
idegen nyelvi orientáció (angol kezdő)
idegen nyelvi orientáció (angol)
rendészet és közszolgálat ágazati képzés; közszolgálati
technikus (rendészeti technikus és közigazgatási ügyintéző szakirányok)
informatika és távközlés ágazati képzés; szoftverfejlesztő és -tesztelő

Képzési
idő
4 évf.
4 évf.
4 évf.
4 évf.
5 évf.
5 évf.

Az intézmény bemutatkozása:
Büszkék vagyunk arra, hogy nagy névadónk gazdag országépítő tevékenysége, műveltsége, széles látóköre párhuzamba állítható iskolánk sokszínű kínálatával.
A Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Gimnáziuma és Technikuma jogelődjét 1857ben alapították. Gróf Széchenyi István nevét 1925-ben vette fel intézményünk. Hosszú történelmünk
során számos kiváló diákunk öregbítette az iskola hírnevét: Breuer Marcel, Fejér Lipót, Kodolányi
János, Kováts Kolos, Lauber Dezső, Sólyom László.
Gróf Széchenyi István gyakorlatiassága vallásos lelkülettel párosult, erkölcsiségét a keresztény erkölcs jellemezte.
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A tanulás folyamatában, a munkás hétköznapokra történő felkészülés során fontos az általános és
szakmai ismeretek minél szélesebb körű elsajátítása. Az emberi élet teljességéhez emellett az is hozzátartozik, hogy mindez egészséges lélekkel, tiszta erkölcsiséggel társulhasson. Iskolánk tanulói bibliaismeretet tanulnak, amely egyszerre ad támogatást a személyiség- és jellemfejlődésben, ugyanakkor
megalapozza egy építő erkölcsiség kialakulását, miközben megismerkednek a keresztény hit alapjaival.
Gróf Széchenyi István több nyelven is beszélt, az MTA megalapításának támogatásával a humán műveltség fontosságát emelte ki.
Napjainkban az idegen nyelven való megfelelő kommunikáció hatalmas előnyhöz juttatja a végzett
diákokat, erősíti számukra az érvényesülés lehetőségét (a felsőoktatásba emelt szintű érettségivel
vehető fel a jelentkező, a nyelvvizsga többletpont). Gimnáziumunk idegen nyelvi orientációs képzésében mind az első (angol nyelv), mind a második (német, francia, olasz) idegen nyelvet emelt
óraszámban (5-4) oktatjuk. A diákok kis létszámú, differenciált csoportokban, a tantárgy elsajátítását
segítő módszerekkel, a szóbeli készségek egyéni megerősítésével, interaktív eszközökkel tudják ismereteiket bővíteni, mélyíteni, idegen nyelvi kompetenciájukat fejleszteni. Célunk, hogy mindkét tanult nyelvből kiemelkedő eredményű érettségi vizsgát szerezzenek, tudatos felkészüléssel emelt szinten is.
Gróf Széchenyi István a tudomány támogatása mellett a haza szolgálatát, védelmét is nagyon fontosnak
tartotta.
2010/2011-s tanévben indítottuk a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság szakmai közreműködésével a belügyi rendészeti orientációjú gimnáziumi képzésünket. A tanulók emelt óraszámban
tanulják az első idegen nyelvet, továbbá emelt szintű oktatás a 11-12. évfolyamon több tantárgyból
választható. Kiemelt terület az idegen nyelv, a testnevelés, az önvédelem, valamint a belügyi rendészeti ismeretek. A tanulmányi területhez kapcsolódó belügyi rendészeti ismeretek tantárgy keretében a diákok megismerik a rendőrség, a katasztrófavédelem, a büntetés-végrehajtás működését.
Tanulnak a fegyveres szervek szerepéről, működésüket meghatározó jogszabályokról. Gazdagítják
kommunikációs, szociálpszichológiai, önismereti készségeiket. Fejlesztik fizikai erőnlétüket, az önvédelmi ismereteknek és a légfegyver lövészetnek is megvetik az alapjait. A képzésnek része az egészséges életmódra nevelés és a megfelelő fizikai kondíció kialakítása. Az itt szerzett tudás felkészít a
rendőrtiszti, illetve a tiszthelyettesi tanulmányokra. Sikeres egyetemi felvételivel katasztrófavédelmi,
pénzügyi nyomozói, bűnügyi hírszerzői, határrendészeti stb. szakirányú végzettséget szerezhetnek
az itt végzett diákok. Célunk, hogy a lehetőségeken belül cselekvő elkötelezettségre neveljünk a
rend, az igazság és az igazságosság, a jó és a szép iránt, segítsük a harmonikus személyiség kibontakoztatásához szükséges szellemi, érzelmi, erkölcsi, társas és testi képességeket.
Gróf Széchenyi István tevékenységét és személyiségét ismerve hihetjük, hogy ha a gróf ma élne, biztosan
felfedezné magának a számítástechnika világát is, lelkesen tekintve rá, mint a fejlődés lehetséges útjára.
22 éve kezdtük meg az emelt szintű digitális kultúra (informatika) oktatását. Diákjaink az
alkalmazói ismereteken túl a programozói ismeretek alapjait is elsajátítják. Megújuló képzésünk fő
célkitűzése, hogy a nehéz programozási szaknyelv helyett a 14-15 éves korosztálynak megfelelő,
általánosan megfogalmazott és egyszerűen megvalósítható programozási feladatokon keresztül alakítsuk ki és fejlesszük az általános és logikus gondolkodást. A csoportos foglalkozások lehetőséget
teremtenek arra, hogy diákjaink kommunikációs és problémamegoldó készsége ugrásszerűen fejlődjön. A következő tanévekben, folyamatos fejlesztés keretében információtechnológiai eszközökkel
(pl.: robotok) szereljük föl szaktermünket, mely bázist biztosít tanulóink kreativitásának bővítésére,
továbbá arra, hogy „játszva”, életkortól függően jussanak el újabb programnyelvek, technológiák
megismeréséhez. Megfelelő óraszám és infrastruktúra áll rendelkezésre ahhoz, hogy tanulóink a 11.
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évfolyam végén kiemelkedő eredménnyel előrehozott érettségi vizsgát tegyenek digitális kultúrából
(informatikából), majd ezt követően biztos alapokra építve tudjuk felkészíteni őket az emelt szintű
érettségi vizsgára. Biztosítjuk annak a lehetőséget is, hogy igény esetén megszerezzék az ECDLbizonyítványt (7 modul).
Technikumunk a 2022/2023-as tanévben rendészet és közszolgálat, valamint informatika
és távközlés ágazati képzést kínál.
A rendészet és közszolgálat ágazatban az 5 évfolyamos közszolgálati technikus szakképesítésre (rendészeti technikus, közigazgatási ügyintéző szakmairányokkal) várjuk az új képzés iránt
érdeklődő lányok, fiúk jelentkezését. Részletes tájékoztató a www.szechenyi.hu, illetve ITT olvasható.
Az informatika és távközlés ágazatban az 5 évfolyamos szoftverfejlesztő és -tesztelő szakképesítésre várjuk a 8. évfolyamosok jelentkezését. Részletes tájékoztató a www.szechenyi.hu, illetve
ITT olvasható.
Melyiket válasszam? Gimi? Technikum?
Belügyi rendészet vagy rendészet és közszolgálat ágazat?
Emelt digitális kultúra (informatika) vagy informatika és távközlés ágazat?
képzési idő
tantárgyak
természettudományos tantárgyak
idegen nyelv
érettségi
végzettség
továbbtanulás

Gimnázium (0010, 0020)
4 év
közismereti
biológia, földrajz, fizika, kémia (2 év)
természettudomány (1 év)
2

Technikum (0050,0060)
5 év
közismereti és szakmai
komplex természettudomány (1 év)
biológia, ill. fizika (3 év)
1
12. évfolyam végén
12. évfolyam végén
magyar nyelv és irodalom, matemamagyar nyelv és irodalom, matematika, történelem
tika, történelem, idegen nyelv és vá13. évfolyam végén
lasztott
idegen nyelv és szakmai ismeretek
érettségi (12. évf.)
érettségi és szakma (13. évf.)
bármely felsőoktatási intézmény

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK:
Központi írásbeli
Tagozatkód
0010, 0050
gimi belügyi és
technikum rendészet
0020, 0060
gimi digitális
kultúra és technikum informatika
0030, 0040
gimi angol
nyelv

2021. január 23. 1000
Felvételi tárgyak

Felvételi
eredmény

Tanulmányi
eredmények

Szóbeli 2022.03.02-04.

25%
(mozgáskoordináció)
magyar nyelv és
matematika

50%

25%

25%
(algoritmikus gondolkodás)
25%
(idegen nyelvi készség)
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Tanulmányi eredmények: A magyar nyelv és irodalom; idegen nyelv; történelem és matematika tantárgyak 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi jegyei alapján.
A középiskolai jelentkezési lapon valamennyi tanult tantárgy eredményének rögzítése
szükséges (elégtelen érdemjegy a felvételi eljárásból való kizárást vonja maga után)!
A felvételi vizsgák időpontja:
 központi írásbeli - 2022. január 22. 1000 (szombat)
Helyszín: Pécs, Király u. 44. (A vizsgára 2021. december 03-ig iskolánkba eljuttatott jelentkezési
lapon kell jelentkezni!)
 szóbeli
2022. március 02-04.
Témakörök: 0010, 0050
gimi belügyi és
szóbeli
technikum rendémozgáskoordinációs készségek
szet
0020, 0060
gimi digitális kultúra
algoritmikus gondolkodás
és technikum informatika
0030, 0040
idegen nyelvi készségek (az általános iskolában tanult
gimi angol nyelv
nyelv szerint)
Beosztás: 2022. február 28-tól a www.szechenyi.hu oldalon (külön jelentkezést nem igényel).
A jelentkezési laphoz a magyar nyelv és matematika központi felvételi írásbeli vizsga értékelőlapjának másolatát csatolni szükséges.
További felvételi feltételek:
Tagozatkód
0010
0050, 0060

Tanulmányi terület
belügyi rendészeti
orientáció
rendészet és közszolgálat, informatika ágazatok

Technikum (0050,0060)
A képzés megkezdéséhez egészségügyi megfelelés szükséges, melynek időpontját a felvételről szóló határozat tartalmazza.
A képzés megkezdéséhez egészségügyi és pályaalkalmassági megfelelés szükséges, melynek időpontját a felvételről szóló határozat tartalmazza.

RANGSOROLÁS
Az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben kell részesíteni azt, aki a központi felvételi
vizsgán magasabb pontszámot ér el, ezt követően a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt
a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének településén található vagy legfeljebb 20%-os mértékig többletpont adható országos, megyei, városi tanulmányi és/vagy sportversenyek eredményei alapján.

Oktatott idegen nyelvek:
Első kötelező idegen nyelv: 0060 kód (technikum informatika) angol, többi osztályban angol, illetve
német.
Második idegen nyelv (csak gimnázium): angol, francia, német, olasz.
A tanulók többségi választása alapján osztályonként két nyelvi csoport indítható. A nyelvgyakorlás
érdekében külföldi tanulmányutakat szervezünk angol, német, francia és olasz nyelvterületeken.
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Nyílt napok:


tanítási órák 2021. október 18-21. és 2021. november 08-11. között (részletek
www.szechenyi.hu)
 tanítási órákat követően általános tájékoztatás: bemutatkoznak az osztályfőnökök, pedagógusok, kérdések-feleletek
"Miért a Széchenyi?” Pillanatképek. (rövidfilmek iskolánk mindennapjairól)
Felvételi előkészítő: INGYENES - magyar nyelv és matematika: 1-1 óra/hét, angol nyelv 2 óra/hét
nyelvtan, matematika (írásbeli)
részletek: www.szechenyi.hu

angol nyelv (szóbeli)
részletek: www.szechenyi.hu

Iskolánk nemzetközi versenyek megrendezésére is alkalmas tornacsarnoka kiemelt helyszíne az
egészséges életmódra nevelésnek, a diáksportnak.
Emelt és középszintű érettségi előkészítőket szervezünk magyar nyelv és irodalom, történelem,
matematika, földrajz, biológia, digitális kultúra (informatika) és megfelelő számú jelentkező esetén
kémia, fizika, mozgóképkultúra- és médiaismeret, vizuális kultúra, ének-zene, idegen nyelvek, testnevelés, szakmai ágazat (rendészet, informatika) tantárgyakból.
Minden nap biztosítjuk tanulóinknak, hogy iskolai sportköri foglalkozásokon (labdajátékok, atlétika, kondicionálás) vegyenek részt.
A hátrányos helyzetű tanulóinknak felzárkóztató program keretében segítünk a hiányosságokat
pótolni. Tehetséges tanulóinknak érdeklődéseiknek megfelelően szakköri foglalkozásokat szervezünk, valamint egyéni foglalkozások keretében segítjük a tanulmányi versenyekre való felkészülésüket.
A KÜLÖNBÖZŐ PROFILÚ TAGOZATOK EGYÜTTÉLÉSE SAJÁTOS, SOKSZÍNŰ ARCULATOT BIZTOSÍT
ISKOLÁNK SZÁMÁRA.
Pécs, 2021. október 11.

