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Ha egy kicsit megismered Szalézi Szent Ferencet, a névadónkat, és Don Boscót, a
Szalézi Társaság alapítóját, akkor kedvet kapsz, hogy nálunk tanulj, küzdj az
álmaidért és szeress. Az iskolai programok forgatagában pedig fokozatosan
alkalmad nyílik arra is, hogy megismerd önmagad, ami fejleszti a
személyiségedet és a helyes önértékelést.

Amivel többet
gimnáziumként:

tudunk

adni

szalézi

katolikus

•

heti két órában hittan (ebből a nyelvi
előkészítő osztályokban mindkét órában, a többi
esetben a 7., 9. és 12. évfolyam kivételével
egyet) projekt formában tanítunk, ebből a
tantárgyból érettségizni is lehet;
• gondolatindító és elmélyülési alkalmak (pl. igeliturgiák,
•
•
•
•

szentmisék);
helyi találkozók, játéknapok;
részvétel országos ifjúsági találkozókon, lelki napokon, nemzetközi találkozókon;
a gimnáziumban és a plébánián is új közösségek kapui nyílnak meg, ahol új barátokra lelhetsz;
a szaléziakra és a tanárokra bármikor számíthatsz, keresheted őket, örömöddel, bánatoddal, az
élet nagy kérdéseivel, így részévé és alakítóvá válhatsz a családunknak.

További tájékozódás céljából
a www.szaleziak .hu honlapot.

ajánljuk

még

a

gimi

honlapja

(szalezigimi.hu)

mellett

Isten áldását kérve: szalézi atyák
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A testi, szellemi, lelki erőfeszítések közepette
bőven lesz alkalmad arra, hogy a társaiddal
megoszthasd kincsedet, akik révén te is
gazdagodsz, csiszolódsz, és akiken szükség
esetén te is segíthetsz. Itt számtalan közös
programot találsz: sport, kirándulás, színház, rajzolás, zene és
egyéb szakkörök világában az iskolán belül, de egész Magyarország szerte is a Szalézi Ifjúsági Mozgalom
(SZALIM) programjain: találkozók, lelki napok, táborok, fesztiválok várnak téged.

A Szalézi Szent Ferencet égi pártfogónak választó Bosco Szent János a fiatalok mestere és barátja ma már
– túlzás nélkül – sok millió fiatalnak világít rá a helyes útra. Miért? Mert egész gyermek – és fiatalkora –
bár küzdelmes volt – mégis jó társaságban, vidámságban, képességeinek fejlesztésével, értelmes
kalandokkal gazdagon telt el.
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A jelentkezés menete, időpontjai
Felhívom a figyelmet, hogy a gimnáziumba csak az egységes írásbeli felvételi megírásával lehet bekerülni, a
pontszámba ezt, valamint az általános iskolai eredményeket számítjuk be. Szóbeli felvételit nem tartunk.
Az egységes írásbelire jelentkezés és a középiskolai felvételire jelentkezés két külön eljárás, mindkettőre
külön kell jelentkezni.
Az egységes írásbeli eljárás időpontjai:
1. Egységes írásbelire való jelentkezés végső határideje: 2022. december 2.
2. Egységes írásbeli anyanyelvből és matematikából: 2023. január 21. 10.00
3. Pótló írásbeli felvételi: 2022. január 31. 14.00
Jelentkezés határideje a gimnáziumba: 2023. február 22.
A pontszámítás alapja:
A négy és öt évfolyamos osztályokba történő felvételi kérelmeket a 7. év végi és a 8. osztály félévi irodalom,
nyelvtan, idegennyelv, történelem, matematika és fizika osztályzatok és az egységes írásbeli vizsgán elért
pontszám alapján bíráljuk el.
A hat-és hétévfolyamos osztályba benyújtott felvételi kérelmeket a 6. osztályos félévi eredmények valamint az
egységes írásbeli felvételi eredmények együttes figyelembevételével bíráljuk el.
Választható nyelvek:
A gimnáziumban két idegennyelvet kell tanulni, nálunk: az angol nyelvet – szintfelmérés után – mindenki első
nyelvként tanulja, és lehetőséget biztosítunk akár a felsőfokú szint elérésére is. A szintfelmérés a sikeres felvételi
után, külön értesítésben meghatározott időpontban lesz.
Második nyelvként négy közül is választhattok: német, francia, latin vagy orosz nyelvet biztosítunk.

Angol óra a nyelvi laborban
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Egyenes út az egyetemre
Tanulni nem tudunk helyetted, de ha mindent megteszel, mi lehetőséget biztosítunk arra, hogy az legyél, amire
születtél. Korábban végzett diákjaink az élet minden területén megállják a helyüket: nagy cégek vezetői, politikusok,
orvosok, informatikusok, médiában dolgozók, fordítók, tolmácsok, színészek, mérnökök, fogorvosok lettek.

Az elmúlt évben a
felsőoktatásba
jelentkezett diákjaink 87%át vették fel.

A nyelvvizsgától sem kell félnetek: a végzőseink 80%-a rendelkezik
nyelvvizsgával, és már minden negyedik érettségizett diákunk
felsőfokú nyelvvizsga bizonyítványt is szerzett.

Kimutatás a nyelvvizsga eredményességünkről az elmúlt három tanévben
ebből
végzett tanulók
sikeres vizsgák
komplex
komplex
száma
száma
középfok
felsőfok
2021/22
115
110
77
21
2020/21
120
123
74
29
2019/20
116
131
84
31
2018/19
119
98
77
17
2017/18
123
111
83
15

Miért tudjuk elérni ezeket a nyelvvizsga eredményeket?
•
•
•
•
•

mert kiváló, nagy gyakorlattal, érettségi-, és nyelvvizsgáztatási
tapasztalatokkal rendelkező tanáraink vannak;
mert a legújabb módszereket alkalmazzuk a tanítás során;
mert csoportbontásban tanítjuk a nyelveket;
mert a 4 osztályból kettőben nyelvi előkészítő évfolyam van,
amikor csak a nyelvre kell koncentrálni;
és az is hozzájárul, hogy ismerős környezetben, ismerős tanároknál
vizsgázhattok, ha a Language Cert vizsgát akartok tenni, mert az iskolánk már
három éve hivatalos nyelvvizsgahely.

Szalézi Szent Ferenc Gimnázium
Izgalmas
iskolán
kívüliút 2.programok
3700. Kazincbarcika,
Jószerencsét

Szerencsére nem csak a tanulásról szól nálunk az élet. Számos programot biztosítunk tanórán kívül.
Az iskola rendkívüli hagyományrendszerrel rendelkezik, amely minden évben változatos és izgalmas
programokat nyújt minden tanuló számára:

gólyatábor

farsangi bál

osztálykirándulások

olaszországi jutalomút
hétvégi túrák, kirándulások

kerékpártúrák

Szalézi Gála
háziversenyek

szalagavató

animátorképzés
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Öt évfolyamos emelt szintű angol nyelvi osztály

Összesen 1400 angol óra
•

•

Gyakorlott tanárok, akik segítenek az
olvasásértés, hallás utáni szövegértés, beszéd-,
és íráskészség fejlesztésében
Középfokú és felsőfokú nyelvvizsgákra
felkészülés

Mindeközben:
• Jó hangulatú órák
• Kiváló közösség
• Az első év szinte csak a nyelvről szól,
magyarból és matematikából szinten tartó és
rendszerező órákra számíthatsz
+1 év a pályaválasztásra
Az angol mellett még egy nyelvet tanulhatsz: francia,
latin, német vagy orosz közül választhatsz.

Általános, matematika, történelem specifikációs osztály

Ebben a tanévben egy specifikációs osztályt indítunk, amely
növeli a tanulók továbbtanulási lehetőségeit.
Az alábbi specifikációk választhatók:
• emelt szintű történelem,
• emelt szintű matematika,
• vagy általános tantervű
Milyen előnyökkel jár az osztály választása?
• emelt szintű érettségi vizsga biztosítása a választott
specifikációból;
• átjárhatóság lehetősége a csoportok között;
• kiemelt versenyzési lehetőség;
• választott idegen nyelvek képességed szintjén való
oktatása;
• a történelem tantárgy a felsőoktatási intézmények közel
félében felvételi tantárgy, így – ha jól tudod – nagy
esélyed van bejutni álmaid egyetemére.
A specifikációkat nem a jelentkezési lap kitöltésekor kell
kiválasztani, a sikeres felvételi után kell nyilatkozni róla

A TANULMÁNYI TERÜLET KÓDJA: 0005
A TANULMÁNYI TERÜLET KÓDJA: 0004

Hét évfolyamos emelt szintű angol nyelvi osztály

A nyelvi előkészítő évfolyam legfontosabb
jellemzői
- 18 óra angol
- 3 informatika (digitális kultúra)
- 5 anyanyelvi és matematikai készségfejlesztés
A hét év alatt összesen:
• 1700 angol óra (akár a felsőfokú nyelvvizsgára
is elég)
• 650 második idegen nyelvi óra (akár középfokú
nyelvvizsgára is elég)
• egyenletesen elosztott készülés a kétszintű
érettségire
• 11-12. osztályban fakultációs választási
lehetőség
A TANULMÁNYI TERÜLET KÓDJA: 0007

A hat évfolyamos képzés

•

több mint 20 éves tapasztalat

•

emelt
óraszámú
idegennyelv

•

hat évre egyenletesen elosztott, a tudás
elmélyítését lehetővé tévő készülés a
kétszintű érettségire

•

11-12. osztályban fakultációs választási
lehetőség

matematika

és

Javasoljuk, hogy a hat évfolyamos gimnáziumi
oktatásra
jelentkezők
párhuzamosan
jelentkezzenek a hét osztályos gimnáziumi
képzésre is.
A TANULMÁNYI TERÜLET KÓDJA: 0006

Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy a hétévfolyamos és a hat évfolyamos képzésre külön kell jelentkezni.
Fontosnak tartjuk azt, hogy a hét évfolyamos (nyelvi előkészítős) osztályba jelentkezők mindegyike egyben a hat
évfolyamos gimnáziumba is jelentkezzen, hogy a várhatóan sok jelentkező esetén mindenképpen bekerüljön a Szalézi
Gimnáziumba fölvett hetedik osztályosok körébe.
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TÖMEGSPORT ÉS VERSENYSPORT
A tanulás mellett aktív sportolási lehetőséget is kínálunk.
A Szalézi Diáksport Egyesületünkben működő kiemelkedő
országos eredményeket elérő szakosztályok: a kézilabda,
röplabda, ritmikus gimnasztika.
Ezek mellett ingyenesen választhatsz a következő sportok
közül:
• Atlétika
• Úszás
• Diáktúra
Tapasztalataink, hogy aki rendszeresen sportol,
eredményesebben tanul, és jobb közösségi emberré válik.

A DON BOSCO SPORTKÖZPONT - A TIÉD IS
A 2016. szeptemberében, páratlan összefogással megvalósult
sportcsarnok hivatalosan is része a gimnáziumnak. Az épület beleillik a
Bosco Szent János által megálmodott komplexumba, amely egyszerre ad
otthont a közösségi, nevelési és oktatási tevékenységeknek. A jelmondata:
„Légy vidám, és tedd a jót”. Itt kikapcsolódhatsz, barátokat szerezhetsz,
ápolhatod a baráti kapcsolatokat.

Mit kínál neked a csarnok?
•
•
•
•
•
•

otthont ad a testnevelés óráknak;
itt tartjuk a gimnáziumi ünnepségek többségét;
a Diáksport Egyesületünk foglalkozásainak egy része
is itt van;
csatlakozhatsz a városi csapatokhoz;
a meccseken az osztály-, és iskolatársaid a lelátókon
szurkolnak;
órák után is használható:
o kellemes találkozási hely
o minden ízlést kiszolgáló büfé
o fitneszterem
o fallabdázási lehetőség
o csocsó
o asztalitenisz
o bowling
o számos egyéb, a nagyközönségnek is szánt program.
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Miért érdemes a Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumot választani?
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Komoly nevelési és oktatási tapasztalattal rendelkező tantestületünk van, a negyede mesterpedagógus;
Használjuk a modern technika kínálta lehetőségeket, minden diákunk csatlakozhat a Microsoft Office
365 iskolai csomagjához, ahol számos digitális tanulási anyagokat talál. Minden tantermünkben elérhető
internetre is csatlakoztatható digitális audio-vizuális eszköz (digitális tábla, kivetítő vagy okos TV), amelyet
szemléltetésre gyakran használnak a pedagógusaink;
A tanáraink megközelíthetőek, segítőkészek, és hisznek a megelőző módszerben;
Nem csak tanítunk, számunkra a közösség, a közösségi élmények ugyanolyan fontosak;
Segítünk, ha szükséged van lelki támogatásra;
Itt minden diákunk biztonságban van iskolarendőr nélkül is: az értékeket 16 kamerás videórendszer védi,
a tanárok – ezen belül pedig az ifjúságvédelmi csoport – mindig készen állnak arra, hogy megakadályozzák
az iskolai zaklatásokat, és ha ez mégis megtörténik, az ifjúságvédelmi csoport tagjaihoz nyugodtan
fordulhatsz segítségért;
A hittan projektek során megtapasztalhatod, hogy mennyi mindenre vagy képes, hogy mi van a
lelkedben, hogy hogyan kezeld a konfliktusokat, hogyan kell csapatban dolgozni és élni, és főleg azt, hogy
ha a lelki életed rendben van, mindenre fogsz megoldást találni;
Ettől a tanévtől kezdve iskolapszichológusi szolgáltatást is biztosítunk;
Országos szinten is jegyzik a felzárkóztatási eredményeinket, amelyet az objektív kompetencia mérések
mutatnak meg;
Sikeresen készítjük fel diákjainkat az érettségire, nyelvvizsgára, felvételire, ha követsz minket,
megvalósíthatod álmaidat;
Kiváló a nyelvvizsga, érettségi és felvételi statisztikánk;
Testvériskoláink bevonásával azoknak is biztosítjuk a lehetőséget valamilyen szakma megszerzésére,
akik nem szeretnének vagy nem tudnak felsőoktatásba menni;
Egyedülálló módon számos egyéb programot biztosítunk:
o rendszeres látogatunk hangversenyeket és koncerteket;
o iskolai bált rendezünk;
o színházi órákat szervezünk;
o projekt oktatás keretében tanulják a diákjaink a következő tárgyakat:
▪ Művészetek
▪ Mozgóképkultúra
▪ Hittan (részben);
o többnapos osztálykirándulásokat szervezünk;
o rendszeres túrázási, utazási lehetőséget biztosítunk (pl. Lengyelország, Szlovákia, Ausztria,
Anglia és természetesen Olaszország)

A gimnáziumban lényeges szerep jut a keresztény – felekezetek szerinti – vallásos nevelésnek. Valljuk, hogy egy
középiskolás fiatal számára pótolhatatlan érték a keresztény szellemiség értékeinek, gyakorlatának, a római
katolikus liturgiának a megismerése. Ezt a szülők úgy szokták röviden megfogalmazni, hogy a templomban csak
jót tanulhat a gyerek, ez bizonyosan nem válik majd a kárára.
A diákjaink heti egy órában római katolikus, görög katolikus vagy református hittant tanulnak, heti egy órát projekt
oktatásban töltenek, és a 10-11. évfolyamon online teszt segítségével vizsgát tesznek a tanultak alapján, és a
legjobban teljesítő diákok a szalézi atyákkal olaszországi jutalomutazáson vehet részt.
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Hogyan érhetem el az iskolát?
A város szívében, az iskola címe: 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 2.

Tömegközlekedéssel: A Központi Iskola vagy a Városháza megállónál kell leszállni a buszról, és onnan két perc
gyalog
Kerékpárral: kerékpárúton több irányból
telefonszám: 48/510-050 fax: 48/510-056
email: szalezigimi@gmail.com,
honlap: www.szalezigimi.hu
Figyeld a honlapunkat, és minden tudnivalót megtalálsz!
Csatlakozz a gimnázium levelezőrendszeréhez, a www.facebook.com/szalezigimi oldalon értesülhetsz a legújabb
programokról!

Várunk téged is!!!

