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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, Szakközépiskolája, Általános
Iskolája és Sportiskolája jogelődjét 1857-ben 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.
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.
Király utcai székhely:
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 (2020-től a felsőoktatásba
nyelvvizsgával és emelt szintű érettségivel vehető fel a jelentkező). 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. Az angol nyelvi képzést anyanyelvi tanár segíti.
Gróf Széchenyi István a tudomány támogatása mellett a haza szolgálatát, védelmét nagyon fontosnak
tartotta.
2010/2011-es tanévben indítottuk a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság szakmai
közreműködésével a belügyi rendészeti orientációjú gimnáziumi képzésünket. A tanulók emelt
óraszámban tanulják az idegen nyelvet, az informatikát, a társadalomismeretet. Kiemelt terület az
idegen nyelv, az informatika, a testnevelés, az önvédelem, valamint a belügyi rendészeti ismeretek.
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.
Az általános tantervű tanulmányi területre azokat a tanulókat várjuk, akik az általános iskola
befejeztével még nem tudnak, vagy nem akarnak dönteni semmilyen specializálódás mellett. Ők a
11. évfolyamtól kezdve kapnak lehetőséget arra, hogy az érdeklődési területeiknek megfelelően
(természettudományok, idegen nyelvek, művészetek, közgazdasági és pénzügyi alapismeretek,
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belügyi rendészeti ismeretek, stb.) nagyobb óraszámban mélyedjenek el az általuk választott
tantárgyban. Tanulmányaik során pénzügyi és vállalkozási, gazdasági ismeretekre is szert tesznek,
kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetenciafejlesztésben részesülnek gyakorlatorintáltan,
melyek elengedhetetlenül fontosak az életben való boldoguláshoz.
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.
17 éve kezdtük meg az emelt szintű 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,
hogy diákjaink kommunikációs és problémamegoldó készsége ugrásszerűen fejlődjön. Az
információtechnológiai eszközökkel (pl.: robotok) a következő tanévben felszerelt termeink bázist
biztosítanak a tanulók 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. évfolyam végén kiemelkedő
eredménnyel előrehozott érettségi vizsgát tegyenek informatikából, majd ezt követően biztos
alapokra építve tudjuk felkészíteni őket az emelt szintű érettségi vizsgára. Biztosítjuk annak a
lehetőséget is, hogy megszerezzék az ECDL-bizonyítványt (7 modul).
Radnóti utcai telephely:
Iskolánkat családias hangulat, támogató környezet jellemzi. Amerikából érkezett edzőnk tartja az
amerikai fociedzéseket. Érdeklődő diákjaink rendszeres tevékenységet vállalhatnak a Rescue
önkéntes mentő és tűzoltó egyesület munkájában. Tanulóinknak lehetőségük van bekapcsolódni
sportújságírói műhelyünk munkájába. Ott az együttműködő médiapartnereinkkel (PSN Zrt
kommunikációs irodája, Dunántúli Napló, Pécs TV, Pécs Rádió) közösen ismerkednek meg az
újságírás, riportkészítés, rádiózás és tévézés műfajaival.
"Bizonyosan testére és így egész személyére nézve tökéletesb ember az, ki több gimnasztikai
ügyességgel bír.” (gróf Széchenyi István)
Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk diákjaink rendszeres testedzésére, mozgáskultúrájuk
fejlesztésére. A köznevelési típusú sportiskolai osztályban az utánpótlás-nevelést intézményünk
szoros együttműködésben végzi a PSN Zrt, a PMFC, a Rátgéber Akadémia, a Multi Alarm SE, és a
PVSK sportegyesületekkel. Az egyesületi szinten sportoló diákoknak –hetente kétszer, reggelente–
az órarendbe építve duplaórás edzést biztosítunk, amelyet az együttműködő sportegyesület edzője
tart. Célunk, hogy az aktívan sportoló diákok műveltségképe gazdag és komplex legyen, a tanulás
és a sportolás összehangolása által mindkét tevékenység követelményeinek meg tudjanak felelni.
Tanulóinkat a hagyományos testnevelésórák mellett érdekes sportelméleti órák (sportpszichológia,
sportetika, edzéselmélet) keretében készítjük fel az emelt szintű testnevelés érettségire. A
versenysport miatt hiányzó tanulóink részére egyéni pótlást és felzárkóztatást is biztosítunk.
Az általános tantervű képzésre azokat a tanulókat várjuk, akik a későbbi specializálódás
mellett döntöttek. Iskolánkban lehetőségük lesz arra, hogy a közismereti tantárgyakat (idegen
nyelvek, informatika, természettudomány, művészetek stb.) magasabb óraszámban tanulják. Az
angol nyelv elsajátítását a szaktanárokon kívül angol anyanyelvű lektor is segíti. A tanulók egyéni
adottságait figyelembe véve biztosítjuk a felkészülést az érettségire és a továbbtanulásra.

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ
SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKGIMNÁZIUMA,
ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA

OM azonosító: 027417
Székhely: 7621 Pécs, Király u. 44. Tel.: 72/513-162; Fax.: 72/513-163
Telephely: 7633 Pécs, Radnóti u. 2. Tel.: 552-270 Fax.: 72/552-275
www.szechenyi.hu
iskola@szechenyi.hu

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK:
Központi írásbeli
Tagozatkód
0021, 0022

Felvételi tárgy

Felvételi
eredmény

Szóbeli 2018.03.05-07.

25%

25%
(idegen nyelvi készség)
25%
(mozgáskoordináció)
25%
(algoritmikus gondolkodás)

50%

-

magyar nyelv

0030
0040

Tanulmányi
eredmények

magyar nyelv és
matematika

50%

0010, 0050, 0060,

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 felvételi vizsgák időpontja:
 központi írásbeli - 2018. január 20. 1000 (Pécs, Király u. 44., illetve Pécs, Radnóti u. 2.)
Helyszín: A tanulmányi területek képzésének helyszíne. (A vizsgára 2017. december 08-ig
iskolánkba eljuttatott jelentkezési lapon kell jelentkezni!)
 szóbeli – a 0021, 0022, 0030, 0040 tanulmányi területre jelentkezőknek 2018. március 05-07.
Témakörök:
idegen nyelvi készségek (az általános iskolában tanult nyelv
0021, 0022
szerint)
0030
mozgáskoordinációs készségek
0040
algoritmikus gondolkodás
Beosztás: értesítés a www.szechenyi.hu oldalon (e-mail megadása esetén e-mail-ben is).
A jelentkezési laphoz a magyar nyelv és matematika központi felvételi írásbeli vizsga értékelőlapjának
másolatát csatolni szükséges.
Sportegészségügyi és fizikai képességfelmérés (0050-es tagozatkód):
A köznevelési típusú sportiskolai képzési területre
az a tanuló vehető fel, aki megfelel a
sportegészségügyi és fizikai képességfelmérés
követelményeinek

Időpont
2018. február 27.
14,00 óra (pótnap:
március 06.)

Helyszín
Pécs, Radnóti u. 2

Gimnáziumi képzésre jellemző – 0030-as kód:



A belügyi rendészeti orientációjú képzés megkezdéséhez egészségügyi 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,
telephelyének településén található vagy legfeljebb 20%-os mértékig többletpont adható országos, megyei,
városi tanulmányi és/vagy sportversenyek eredményei alapján.
A Nemzeti Köznevelési törvény 56.§-ban meghatározott tanulók esetében a szakértői vélemény
(csatolandó a jelentkezési laphoz) alapján hozott igazgatói határozat szerint speciális értékelési szabályok
figyelembe vételével történik a felvételi eredmény megállapítása (a központi írásbeli felvételi vizsga
teljesítése mindkét tantárgyból kötelező).
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Továbblépés feltételei többcélú intézmény esetén:
Az általános iskolai tanulmányokat intézményünkben teljesítők a központi felvételi írásbeli vizsga
feladatlapjaival egyenértékű felmérő eredménye és a tanulmányi eredmények alapján folytathatják
tanulmányaikat a megfelelő gimnáziumi, szakgimnáziumi osztályban. A központi felvételi írásbeli
vizsgával egyenértékű felmérő a központi írásbeli felvételi vizsgán megírt feladatlap, valamint a
szakmai munkaközösségek által összeállított feladatlap, melynek megírására a központi felvételi
írásbeli vizsgát követő 5 munkanapon belül kerül sor.
Oktatott idegen nyelvek:
Első kötelező idegen nyelv: minden osztályban angol, illetve német.
Második idegen nyelv: Király u.: angol, német, olasz vagy francia.
Radnóti u.: angol, német
A tanulók többségi választása alapján osztályonként két nyelvi csoport indítható. A nyelvgyakorlás
érdekében külföldi tanulmányutakat szervezünk angol, német, francia és olasz nyelvterületeken.
Nyílt napok időpontja:
2017. október 12. – 8.00 óra és 2017. november 15. – 8,00 óra
Helyszín: A tanulmányi területek képzésének helyszíne.
Felvételi előkészítő:
INGYENES - magyar nyelv és matematika: 1-1 óra/alkalom

Helyszín:
Pécs, Király u. 44.
2017. november 21-tól keddenként 15:00
72/513-162

Helyszín
Pécs, Radnóti u. 2.
2017. november 20-től hétfőnként 15:00
72/552-272

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, informatika és megfelelő számú jelentkező esetén kémia, fizika,
társadalomismeret, mozgóképkultúra- és médiaismeret, vizuális kultúra, ének-zene, idegen nyelvek,
testnevelés 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.

