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Rendészet és közszolgálat ágazat
(5 év/9-13. évfolyam)
Tagozatkód: 0003

• Szívesen dolgoznál a rendőrségnél, a
tűzoltóságnál, katasztrófavédelemnél vagy a
büntetés-végrehajtásnál?
• Kormányhivatalokban,
központi
vagy
önkormányzati szerveknél szeretnél dolgozni?
• A
Közszolgálati
Egyetemen
szeretnél
továbbtanulni?
Jelentkezz hozzánk, és az 5 év elvégzése után az
érettségivel együtt az alábbi szakképesítést is
megszerezheted:
Közszolgálati technikus (54 345 01)
Szakmairányok 11. évfolyamtól:
• Rendészeti technikus,
• Közigazgatási ügyintéző

6724 Szeged, Rigó u. 24/D.
(Jó megközelíthetőség: a Mars térhez közel,
az Árkádtól 150 méterre )

www.mffg.hu, szeged.baptistaoktatas.hu
www.facebook.com/baptistakozep/
20/478-4819, 62/246-062
szeged@baptistaoktatas.hu

• SNI és BTM-N tanuló is jelentkezhet

Nyílt napok, felvételi tájékoztatók:
Ezek időpontjairól és módjairól honlapunkon
tájékozódhatsz.
Személyes találkozó is lehetséges előzetes
telefonos egyeztetés után!

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

ISKOLÁNK,
HITVALLÁSUNK

MIÉRT VAGYUNK
JÓ VÁLASZTÁS?

GIMNÁZIUM

Több mint 10 éves múltra visszatekintő intézményünk
küldetése, hogy tanulóink önálló, felelősségteljes
cselekvésre, őszinteségre, szabadságra törekvő,
saját magukra a mértékletesség, másokra a
türelem keresztényi erényeit alkalmazó, helyes
erkölcsi érzékkel rendelkező, problémamegoldó
személyiséggé váljanak.

SZERINTÜNK:

Emelt szintű angol nyelvi képzés

• Együttműködő, derűs iskolai légkör
• Nagy szakértelemmel bíró, lendületes, kreatív tanári
csapat: „Év nevelőtestülete” díj 2017-ben
• Élményszerű tanulás, korszerű módszerek a
továbbtanulásra, technikusi vizsgára, érettségire
való felkészítésben
• Anyanyelvi tanárok is részt vesznek az angol nyelv
oktatásában
• Emelt szintű angol nyelvi oktatás
• Közösségi élmények
• Jó megközelíthetőség: Mars térhez közel (Szeged,
Rigó u. 24/D)
• Hangulatos, jó adottságokkal rendelkező épület:
tágas, jól felszerelt tantermek, nagy udvar

Tagozatkód: 0001

NAPPALIS TANULÓINK SZERINT:

Tagozatkód: 0002

Családias oktatási környezetet teremtünk (2030 fős osztályok), ahol a tanulók személyisége
megmutatkozhat és kibontakozhat, miközben
olyan tudásra tesznek szert, amivel sikeresen
továbbtanulhatnak, leérettségizhetnek.
Közösségi programok keretén belül felejthetetlen
élményekben
gazdagodhatnak
diákjaink:
kirándulások határon innen és túl, szalagavató bál,
különböző ünnepi, sport- és kulturális programok
(színház-, könyvtár- és múzeumlátogatás).

Hisszük, hogy a tanulás és az oktatás
egyben élmény is!

• „Nekem az tetszik az iskolában, hogy kedvesek,
nagyon jó fejek a tanárok, nagyon összetartó az
osztály.”
• „Nagyon jó a légkör, a közösség, tetszik, ahogy a
tanárok tanítanak, érdekesek az órák, jók a tanítási
módszerek.”
• „Mindig tiszta, rendezett az iskola.”

TANULÓINK SZÜLEI SZERINT:
• „A gyermekem jól érzi magát. Jó, elfogadó a
közösség, sok barátjuk lett a gyerekeknek.”
• „A tanárok segítőkészek, türelmesek, és jók a
programok.”
• „A gyerekem reggelente örömmel indul az iskolába.”

• Angol nyelvből emelt óraszám: heti 5 óra + 2 óra
szakköri formában választható
• A képzés valódi kiscsoportban zajlik, max.10 fő
• Anyanyelvi tanárok (lektorok) is közreműködnek
az oktatásban
• Célunk az emelt szintű érettségire és középfokú
nyelvvizsgára felkészítés
• Szóbeli felvételi az általános iskola angol nyelvi
tananyagából

Általános tantervű képzés
• Egyetemen vagy főiskolán szeretnél továbbtanulni?
• Még nem tudtad eldönteni, hogy milyen gimnáziumi
tagozatot vagy technikumot választanál?
• A 10. évfolyamon heti 2 órában a tanuló
érdeklődésének megfelelő szakkör választható:
színjátszás,
versenyekre
felkészítés,
nyelvgyakorlás, kísérletezés
• A 11. és 12. évfolyamon emelt szintű érettségire
való felkészítés

Esti munkarend szerinti képzés, 16 év
felett (2 vagy 4 éves)

