
 

 

 

Továbbtanulási lehetőségek 

A Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, 

Óvoda gimnáziumában  

Immár 6. éve dolgozik katolikus nevelési-oktatási intézményünk az óvoda- általános iskola- 

gimnázium és kollégium tagintézmények hármasában. Célunk, hogy törekedjünk a katolikus 

nevelés – oktatás keretei között a gyermekek teljes személyiségének kiformálására, ezért a 

vallásos nevelést egészen különleges eszköznek tekintjük. 

Programunkban kiemelt helyet kap a hitre nevelés és a teremtett világ megismerésére nevelés.  

Havonta egy alkalommal vasárnaponként az iskolai misékre, hétfőnként pedig hétkezdő 

áhítatra kerül sor. 

A környezeti nevelés állandóan, mindenkori folyamatossággal jelenlévő hatás az 

intézményben az óvodától a gimnáziumig. 

Tevékenységeinkben  az általános iskolában és a gimnáziumban is kiemelt hangsúlyt kap a 

teremtett világ védelme. Ehhez járulnak hozzá a „Társadalmi szerepvállalás erősítése a 

közösségek fejlesztésével a Bercsényi Miklós Katolikus Iskolában” című pályázat 

tevékenységei, mely során részt vehetnek a teremtett világ védelmében, ifjúsági táborba 

mehetnek, vagy megtapasztalhatják  az önzetlen segítség felemelő örömét a szívességcsere 

alkalmával.  

A Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium székhelyintézményünkben  is 

fontosnak tartjuk,hogy a szülői és a tanulói igényeknek megfelelően folyamatosan megújuljon 

képzésünk. Szeptembertől informatika tagozat is indult, melyre már most az indulásnál igény 

mutatkozott. Ezzel teljessé vált a kínálatunk, minden olyan lehetőséget tudunk biztosítani, 

melyet a környező gimnáziumok. A következő tagozatokra jelentkezhetnek a tanulók: 

 informatika tagozat (004), ahol emelt óraszámban tanulhatnak informatikát, 

nemcsak elméleti, hanem gyakorlatorientált oktatási keretben 

 emelt nyelvi tagozat, ahol  emelt óraszámban folyik az angol nyelv tanulása első 

idegen nyelvként (002 tagozatkód). 

  a  természettudományos tagozatot (003 tagozatkód) a reál beállítottságú diákok 

választhatják. 



 az általános gimnáziumi képzést (001 tagozatkód) azok választhatják, akiknek 

még    nincsenek pontos pályaválasztási elképzeléseik 

 a belügyi rendészeti képzés (005 tagozatkód),továbbra is népszerű , amely során 

belügyi rendészeti ismereteket tanulhatnak és rendvédelmi testnevelésen vehetnek 

részt  diákok.  

 A nyolcosztályos gimnáziumi képzés (007 tagozatkód) tehetséggondozó képzés 

keretében működik 

          Néhány jellemző: 

 komplex készség-és személyiségfejlesztés 

 emelt óraszámok 

 csoportbontás 

 a tanulók egyéni fejlesztése 

 projektfoglalkozások 

 ECDL vizsga,nyelvvizsga 

 az Arany János Kollégiumi Programban (006 tagozatkód) az esélyegyenlőség 

jegyében a vidéki  hátrányos helyzetű tanulók juthatnak olyan lehetőségekhez,melyek 

segítenek számukra az érettségi megszerzésében és a továbbtanulásban. Az előkészítő 

év során kompetenciafejlesztés folyik, ezután lépnek a középiskola 9. évfolyamába.  

A hagyományos  gimnáziumi tagozatokat megújítottuk olyan módon, hogy az emelt 

óraszámok mellett gyakorlatorientált foglalkozások is vannak:  kibővültek a tehetséggondozó 

osztályok projekt délutánjai és a választható lehetőségek , a rendvédelmi  tagozaton pedig már 

9.évfolyamtól beindítottunk az önvédelmi sport mellett olyan pályaorientációs 

foglalkozást,mely során a diákok eljutnak a különböző rendvédelmi szervezetekhez,és 

helyben ismerkednek munkájukkal.  

A nyolc évfolyamos gimnáziumi képzést 8 évvel ezelőtt újítottuk meg, a tehetséggondozásban 

tanuló első osztály az elmúlt tanév végén érettségizett. A középszintű érettségi vizsgák mellett 

nagyszerű eredményt mutattak fel többen emelt szintű történelem, matematika, fizika, angol 

nyelvi vizsgákon, 17 fő rendelkezett közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgával. Az osztályból 

mindenki továbbtanult.  

Elérhetőségek: honlap :  www.bercsenyi.com 

                          telefon: 06 56 390 002 

                          e-mail: tmbercsenyi@gmail.com 
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A fenti információk táblázatba foglalva: 

 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

EGYEDI 
KÓD 

KÉPZÉSI 
IDŐ 

TANULMÁNYI PROGRAM,  
KERETTANTERV 

TANULMÁNYI TERÜLET 

OKTATOTT IDEGEN 
NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 
(pl. normál oktatás, emelt szintű oktatás…) 

FELVEHET
Ő  

LÉTSZÁM 

001 4 év Kerettantervre épülő 
helyi tanterv 

angol, német  Általános gimnáziumi képzés 20 

002 4 év Kerettantervre épülő 
helyi tanterv 

angol, német, Emelt szintű angol nyelvi képzés 20 

003 4 év Kerettantervre épülő 
helyi tanterv 

angol, német Emelt szintű természettudományi képzés 15 

004 4 év Kerettantervre épülő 
helyi tanterv 

angol, német  Emelt szintű informatikai képzés 15 

005 4 év Kerettantervre épülő 
helyi tanterv 

angol, német  Belügyi rendészeti képzés 26 

006 5 év Kerettantervre épülő 
helyi tanterv, Arany 
János Kollégiumi 
Program hátrányos 
helyzetű tanulóknak 

angol, német Általános gimnáziumi képzés 26 

007 8 év Kerettantervre épülő 
helyi tanterv, 
tehetséggondozás 

angol, német  Nyolc évfolyamos gimnáziumi képzés 26 

Felvételi vizsga: Kollégium: van  Összesen: 148 

A felvételi eljárást megelőző központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e? Igen. Az emelt szintű angol 
nyelvi képzéshez (tagozatkód: 002.)  

Egyéb meghallgatás: Van. Az emelt szintű angol nyelvi  képzéshez  (tagozatkód: 002.) szóbeli meghallgatás 
angol nyelvből 

A vizsgázó teljesítményének értékelése: A hozott pontok illetve a központi felvételin elért pontszámok 
figyelembe vételével. Részletes pontszámítást a honlapunkon lehet megtekinteni. (www.bercsenyi.com) 

Nyelvi előkészítő évfolyam indítása: nincs 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe? Országos Tanulmányi Versenyen elért 
eredményeket, nyelvvizsga eredményeket, a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget. 

 

                                                                                                                 Kocsis Erzsébet 

                                                                                                                      igazgató 

                                                                                         

 

 





         



 



                             


