Pótfelvételik! Friss tudás, bővülő lehetőségek
A Széchenyi István Gimnázium képzéseiről
Gróf Széchenyi István személyiségét ismerve hihetjük, ha a gróf ma élne, felfedezné magának a
számítástechnika világát is, mint a fejlődés lehetséges útját.
Szakgimnáziumban a 2015/2016-os tanévben indult el a rendészeti ágazati képzés. A 2017/2018-as
tanévben rendészet és közszolgálat ágazatban, az 5 évfolyamos közszolgálati ügyintéző
szakképesítésre várjuk az új képzés iránt érdeklődők jelentkezését. Középfokú tanulmányaik
elvégzése után a tanulóknak lehetőségük van rendőr tiszthelyettesi szakirányú továbbtanulásra is. A
diákok megismerik a rendőrség, a katasztrófavédelem, a büntetés-végrehajtás működését. Tanulnak
a fegyveres szervek szerepéről, működésüket meghatározó jogszabályokról. Gazdagítják
kommunikációs, szociálpszichológiai, önismereti készségeiket, pénzügyi-vállalkozási ismereteiket.
Fejlesztik fizikai erőnlétüket, az önvédelmi ismereteknek is megvetik az alapjait.
Gróf Széchenyi István több nyelven is beszélt, az MTA megalapításának támogatásával a humán
műveltség fontosságát emelte ki.
Napjainkban az idegen nyelven való kommunikáció hatalmas előnyhöz juttatja a végzett diákokat.
Gimnáziumunk idegen nyelvi orientációs képzésében mind az első (angol nyelv), mind a második
(német, francia, olasz) idegen nyelvet emelt óraszámban oktatjuk. A diákok kis létszámú
csoportokban, a szóbeli készségek egyéni megerősítésével, interaktív eszközökkel bővíthetik
ismereteiket, fejleszthetik idegen nyelvi kompetenciájukat. 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 nagyon fontosnak tartotta.
A 2010/2011-es tanévben indítottuk a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság szakmai
közreműködésével a belügyi rendészeti orientációjú gimnáziumi képzést. A tanulók emelt
óraszámban tanulják az idegen nyelvet, az informatikát, a társadalomismeretet. Kiemelt terület a
testnevelés, az önvédelem, valamint a belügyi rendészeti ismeret. A szerzett tudás felkészít a
rendőrtiszti, a tiszthelyettesi tanulmányokra. Sikeres egyetemi felvételivel katasztrófavédelmi,
pénzügyi nyomozói, bűnügyi hírszerzői, határrendészeti stb. szakirányú végzettséget szerezhetnek a
diákok.
Iskolánk nemzetközi versenyek rendezésére 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 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.
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