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Négy évfolyamos gimnáziumi osztályok: reál osztály
Iskolánk
2010/11-es tanévben ünnepelte iskolánk fennállásának 90. évfordulóját. A gimnáziumi oktatás a
kezdetek óta alapprofilja intézményünknek, amely az évek során a változó igényekhez alkalmazkodva többféle nappali és levelező képzéssel egészült ki.
Jelenleg a négyosztályos (humán és reál) gimnáziumi osztályok mellett, nyolc évfolyamos gimnáziumi, négy évfolyamos pedagógiai és idegenforgalmi szakközépiskolai osztályokat is indítunk.
Érettségi utáni szakképző évfolyamunkon egy év alatt protokoll és utazás ügyintéző szakmát
szerezhetnek diákjaink.
A szecessziós stílusú régi épület 1989-ben új szárnnyal bővült. A kicsik osztálytermei és a
szaktantermek mellett nyelvi laborok, rajzműhely, informatika termek, természettudományos
előadótermek, tornaterem, 20 ezer kötetes könyvtár, iskolai büfé és irodák találhatók ebben
az épületben. A 2001-ben átadott kollégium tovább javította tárgyi feltételeinket. Az alsóbb
szinteken 5 tanterem, tornaterem, melegítőkonyha, étterem, tankonyha, orvosi rendelő és klubhelyiség szolgálja a nevelő-oktató munkát.
Intézményünk célja, hogy önálló, önmagukat, természeti és társadalmi környezetüket jól ismerő
és alakítani képes tanulókat neveljen. A tárgyi tudás megszerzése mellett nagy figyelmet fordítunk diákjaink sokoldalú fejlesztésére.
Ökoiskolaként átgondoltan és rendszerszerűen foglalkozunk a környezettudatossággal, a fenntartható fogyasztás és fejlődés pedagógiájának gyakorlati megvalósításával, a környezeti neveléssel.
Pénziránytű iskolahálózat tagjaként kiemelkedően magas színvonalon képviseljük a gazdasági nevelés, valamint a pénzügyi ismeretterjesztés értékeit.

Azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk a reál osztályba, akik szívesen fürkészik a körülöttük lévő világot, keresik a jelenségek magyarázatát, érdeklődnek a technika fejlődése iránt, és
felsőfokú tanulmányaikat műszaki, orvosi, agrár vagy természettudományi szakokon tervezik.
A matematika, fizika, kémia, biológia tárgyakat négy évig csoportbontásban tanulják a tagozatos
diákok és lehetőségük van az informatikát emelt óraszámban választani.
Első nyelvként angol vagy német, második nyelvként német, angol, olasz, latin vagy francia nyelv
választható. Az elméleti oktatást tanulmányi kirándulások, terepgyakorlatok, labormérések egészítik ki.
A képzés célja az, hogy az emelt szintű érettségire, és ezáltal felsőfokú tanulmányaik megkezdésére felkészítse az ide jelentkezőket.
Matematika-fizika tagozat:
Iskolánk tagozatos múltja, jó felszereltsége, sokéves szakmai tapasztalattal rendelkező szaktanárai, tanulmányi versenyeken való részvétel lehetősége, műszaki és tudományegyetemekkel
történő együttműködések biztosítják a képzés színvonalát.
Az emelt óraszámban tanult matematika a szükséges háttérismereteket, a több fizikaóra és
mérési gyakorlat a műszaki és természettudományos látásmódot, a kutatómunka igényét, a választható informatika pedig a modern technikai eszközök alkalmazását hivatott elősegíteni.
Azonosító kód: 10		

Felvehető létszám: 16 fő

Kémia-biológia tagozat: Hetente vannak tanulókísérleti órák, az őszi és tavaszi időszakban
terepgyakorlatok egészítik ki az elméleti képzést. A diákok részt vesznek környezetvédelmi
pályázatokon, az iskolai kísérletező délutánok előkészítésében, valamint évi rendszerességgel
járnak a Szegedi Tudományegyetem, és a szarvasi Egyetemi Központ középiskolásoknak szervezett gyakorlataira.
Azonosító kód: 11		

Felvehető létszám: 16 fő

Felvételi feltételek: A felvételről a 7. év végi és 8. félévi érdemjegyek figyelembe vételével
döntünk. A rangsorolás alapját képező tantárgyak: magyar nyelv, irodalom, történelem, egy idegen nyelv, matematika, fizika, kémia, biológia (a tagozat tantárgyait duplán számítjuk).
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Négy évfolyamos gimnáziumi osztályok:

Nyolc évfolyamos gimnáziumi képzés

A humán osztály azon diákok számára ideális, akik az idegen nyelv, a magyar nyelv és irodalom
vagy a történelem tantárgyakat tanulják szívesen. A tanulók érdeklődésüknek megfelelően a
következő lehetőségek közül választhatnak az osztály keretein belül:

A következő tanévben is egy osztállyal indítjuk nyolc évfolyamos gimnáziumi osztályunkat. Azokat a jó képességű, jó tanulmányi eredményű 4. osztályos általános iskolás lányokat és fiúkat várjuk Csongrádról és vonzáskörzetéből (Felgyő, Csanytelek, Tömörkény, Baks), valamint Szentesről
és vonzáskörzetéből, akik távlatokban továbbtanulásra – egyetemi tanulmányokra készülnek.

- idegen nyelvi (angol vagy német),
- idegen nyelvi (angol vagy német) és magyar,
- idegen nyelvi (angol vagy német) és történelem.
Az osztály valamennyi tanulója magas óraszámban tanulhatja az idegen nyelveket. Első nyelvként
angol vagy német, második nyelvként német, angol, olasz, latin vagy francia nyelv választható. Aki
emelt óraszámban szeretné a magyar vagy történelem tárgyakat tanulni, az kilencedik osztálytól kezdődően többletórákon vehet részt ezekből a tantárgyakból is. Akik a történelem
tantárgyat választják, azok a 9-10. évfolyamon latin nyelvet és kultúrtörténetet tanulnak ezen
a választott órán. A fakultatív magyarórán az első két évben az alapóra anyagának kiegészítése,
gyakorlása, rendszerezése folyik. A 11. és 12. évfolyamon a többletórák mindkét tárgyból az
emelt szintű érettségire való felkészülésben segítenek, a 10. év végén lehetőség van a korábbi
választás módosítására is.
A jelentkezési lap kitöltésekor elegendő a humán osztályt megjelölni, az osztályon belüli választásról a beiratkozáskor kell nyilatkozni.
Kollégiumi elhelyezést biztosítunk.
Azonosító kód: 12		

Ötödik osztálytól kezdve, emelt óraszámban és csoportbontásban tanulják az idegen nyelvet és
az informatikát. Iskolánkban megvalósuló jó gyakorlatként tanórai keretek között ismerkednek
meg a programozható Lego robotokkal. A diákoknak lehetőségük nyílik érdeklődésüknek megfelelő tehetséggondozó szakkörök munkájába bekapcsolódni, versenyeken, pályázatokon indulni.
Diákjaink rendszeresen érnek el sikereket anyanyelvi, matematika és informatika versenyeken.
A tantermi órákat több kirándulás egészíti ki: rövid városkörnyéki túrák, színházlátogatás, a
tanév végén pedig erdei iskola színesíti tanulmányaikat.
A jelentkezés módja: a továbbtanulási jelentkezési lap kitöltésével, amelyen a 3. év végi és a 4.
félévi értékelést kell feltüntetni. A pontszámba beszámító tantárgyak: magyar nyelv, irodalom,
matematika, környezetismeret, rajz, testnevelés, ének, technika.
Jelentkezési lapot iskolánk portáján is lehet kérni, vagy letölthető honlapunkról.
Kollégiumi elhelyezést biztosítunk.
Bemutató órák: 2012. január 10. (kedd) 1500-kor

Felvehető létszám: 32 fő

Azonosító kód: 16		

Felvehető létszám: 32 fő

Felvételi feltételek: A felvételről a 7. év végi és 8. félévi érdemjegyek figyelembe vételével
döntünk. A rangsorolás alapját képező tantárgyak: magyar nyelv, irodalom, történelem, egy idegen nyelv, matematika, fizika, kémia, biológia (a tagozat tárgyait duplán számítjuk).

Idegen nyelv: angol vagy német, 8. évfolyamtól felvehető második nyelvként német, angol, olasz,
francia, latin.
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Négy évfolyamos szakközépiskolai osztály:

Négy évfolyamos szakközépiskolai osztály:

Gazdasági szolgáltatás szakterület – Vendéglátás-idegenforgalmi szakmacsoport

Humán szakterület – Oktatás szakmacsoport

Azonosító száma: 21		

Felvehető létszám: 32 fő

Idegen nyelv: angol vagy német, felvehető 2. nyelv 11. évfolyamtól: angol, német, olasz,
francia
Idegenforgalmi osztályunkban a cél: korszerű általános műveltséggel, magas szintű szakmai,
vállalkozási ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik kiemelkedő nyelvtudással rendelkeznek.
Az első két évben a szakmai orientációs ismeretek keretében közgazdaságtant, gasztronómiai
alapismereteket, valamint a viselkedéskultúra és kommunikáció alapjait sajátíthatják el tanulóink. Ezt követően a 11-12. évfolyamon vendéglátó- és turizmus ismeretekkel, szálloda- és marketing-, illetve konyhatechnológiai alapismeretekkel egészül ki a képzés. Népszerű lehetőség a
diákjaink körében a fakultatív testnevelés.
A 12. osztály végén a tanulók a közismereti tárgyakból érettségi vizsgát tesznek.
A felvételről az általános iskolából hozott 7. év végi és 8. félévi érdemjegyek figyelembevételével döntünk. A rangsorolás alapját képező tantárgyak: magyar nyelv, irodalom, történelem,
matematika, egy idegen nyelv, földrajz.
Kollégiumi elhelyezést biztosítunk.
Érettségi utáni lehetőségek: továbbtanulás szakirányú vagy bármilyen felsőfokú intézményben.
Az iskola szakképzési kínálata (13. évfolyam): Protokoll és utazás ügyintéző (OKJ 54 812 02)

Azonosító száma: 22		

Felvehető létszám: 32 fő

Idegen nyelv: angol vagy német
A 9-12. évfolyamon szakmacsoportos alapozó oktatás folyik, melynek keretében a diákok többek között tanulásmódszertant, kommunikációt, egészségtant, pályaorientációt, pedagógiát és
pszichológiát tanulnak. Ezzel olyan készségek és képességek megszerzésére adunk lehetőséget,
melyekre ennek a korosztálynak kiemelten szüksége van. Segíti a tanulók önismeretét, fejleszti
érzelmi intelligenciájukat, segít a pályaválasztásban. Fő célunknak tekintjük a tanulási és szakmai motiváció erősítését.
A 12. osztály végén a tanulók a közismereti tárgyakból, illetve szakmai tárgyakból érettségi
vizsgát tesznek. A megszerzett ismeretekkel tanulóink eredményesen jelentkezhetnek pedagógiai, szociális és humán képzésekre, továbbtanulásra.
A felvételről az általános iskolából hozott 7. év végi és 8. félévi érdemjegyek figyelembevételével döntünk. A rangsorolás alapját képező tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, történelem,
matematika, idegen nyelv, biológia, rajz és vizuális kultúra, ének.
Kollégiumi elhelyezést biztosítunk.
Érettségi utáni lehetőségek: továbbtanulás szakirányú vagy bármilyen felsőfokú intézményben.
Kollégium
2001-ben vehettük birtokunkba az iskola mellett felépült 103 leánytanuló befogadására alkalmas
kollégiumot, ahol korszerű, kényelmes berendezésekkel felszerelt 4 illetve 5 fős hálószobákban
tudjuk elhelyezni a lakókat. Modern, a mai kor elvárásainak megfelelő épületben könyvtárszoba,
ebédlő, orvosi szoba, klubhelyiség, társalgók, tornaterem és az iskolai szaktantermek állnak a
kollégisták rendelkezésére.
Az iskola közelsége biztosíték az intézmény délutáni elfoglaltságaiba való bekapcsolódásra. Változatos programokkal segítjük a családias légkör kialakulását. Adottak a lehetőségek a nyugodt,
kiegyensúlyozott tanuláshoz, amit az utóbbi években elért 4,3 körüli kollégiumi átlagok bizonyítanak.
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Kedves diákok!
Életutatok egyik fontos döntéséhez érkeztetek. Érdemes alaposan átgondolni és jól megválasztani azt az iskolaformát, ahol elképzelt életpályátokhoz a leginkább megfelelő előkészítést
kaphatjátok.
A döntést mindenkinek magának kell meghoznia, de azt megelőzően érdemes számításba venni a
különböző ajánlatokat, lehetőségeket, tanácsokat.
Ezzel a kiadvánnyal a Batsányi is szeretne segíteni nektek és szüleiteknek abban, hogy később
elmondhassátok: jól döntöttem.
És mi az, ami még rátok vár a Batsányiban?
• idegen nyelv tanulását, gyakorlását segítő lehetőségek Nagy-Britanniában, Franciaországban, Ausztriában,
• lehetőség iskolai szociális és tanulmányi ösztöndíjra,
• emelt szintű érettségire felkészítő csoportok nem csak a kötelező érettségi tantárgyakból,
• igény szerint szakkörök, tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások, korrepetálási
lehetőségek,
• mindennapos testnevelés a 9. évfolyamon 15 választható sportággal, felsőbb évfolyamokon
igény szerinti sportolási lehetőségek,
• a mindenki számára érdekes és látványos kísérletező délutánok,
• az iskola média csapata, az AULA iskolaújság szerkesztősége és a BJG TV forgató csoportja,
• diákönkormányzatunk színes rendezvényei,
• napközi,
• nyári tábor,
• az iskola pom-ponos csoportja… és sok más lehetőség, ami rátok vár, rajtatok áll!

yi,
Batsán edhez!
iker
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Batsányi János Secondary Grammar and Technical School

Kurzgeschichte des Csongráder Gymnasiums

School Background:The grammar school began its work of educating students
in 1920 in Csongrád. Since that time the grammar school has been evolved to
be the main part of the institution, however, from the beginning of the 1960s,
several kinds of full-time and evening class education sections have also been
established.
In 1989 the “Pedagogy section” was created and in 1990 the “Eight-year Secondary Grammar
School Program” was also started.
In 1996, the “Tourism and catering section” was set up as well.
In the school year of 2011/2012, Batsányi János Secondary Grammar and Technical School
included 23 classes and 663 pupils.

Der Gymnasialunterricht hat in Csongrád 1920 begonnen. Diese Unterrichtsform
bildet auch heute die Basis der Bildung, aber seit den 60-er Jahren wurde
sie von Abendkursen und Fernkursen ergänzt. (Weinbauer, Holzbearbeiter,
Kindergärtnerinnen, Maschinenbauer)
Seit 1989 wurde pädagogische Fachrichtung, seit 1990 das achtklassige
Gymnasium, seit 1996 Fremdenverkehrbildung gestartet. Diese Fachrichtungen funktionieren
auch heute.
Zu der Schule gehört auch ein Internat, zurzeit haben wir für 103 Schülerinnen Plätze.
Im Schuljahr 2011/2012 hatten wir in 23 Klassen 663 Schülerinnen.

A, Grammar School sections:
- 8-year Grammar School (grade 5-8)
- 4-year Grammar School (grade 9-12)
- Science and Arts sections
The following disciplines are also offered as optional classes:
Informatics, Travelling and Tourism, Media and Communications and Economics.
Foreign Languages taught in our school: English, German, Italian, French and Latin.

A, Gymnasium
- achtjähriges Gymnasium
- vierjähriges Gymnasium
- Real- und Humanklassen
Die folgenden Disziplinen sind fakultativ zu wählen:
Informatik, Reisen- und Tourismus, Medienkunde, Ökonomie
Fremdsprachen wie Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Latein

B, Secondary Technical School sections:
Tourism and catering section:
Subjects taught: Travelling and Tourism, Hotel Studies, Cookery plus the general subjects
Pedagogy section:
Subjects taught: Pedagogy, Psychology plus the general subjects
C, Professional Training sections:
Post-secondary education: Preparation for the intermediate and advanced “OKJ” professional
certification in the following areas: Tourism Administration (1 year)
The main goals of Batsányi János Secondary and Technical School:
Our mission is to develop intelligent, well-rounded persons and we do our utmost to provide
them with the skills necessary for their chosen career and life path.
We especially believe in the importance of preparing students for life and therefore we put
emphasis on:
- the teaching and application of up-to-date informatics,
- the attainment of high level proficiency in foreign languages,
- the help that we provide our students when they prepare for getting admission to
institutions of higher education,
- the attainment of a deeper level of knowledge in the areas of the students’ interests,
- the allocation of attention and resources to students who decide to take part in
competitions, essay-competitions and other extra-curricular programs.
Our school is a member of the “European Innovative Schoolnet” program and has also won the
title of “Ecoschool”.
10

Unterrichtsprofile

B, Fachmittelschulklassen
- Fremdenverkehr und Tourismus-Klassen: spezielle Fächer wie Hotelkunde, ReiseOrganisation, Kochen, Theorie und Praxis und die allgemeinbildenden Fächer
- Pädagogische Klassen: Pädagogik, Psychologie als spezielle Fächer und die
allgemeinbildenden Fächer
C, Fachausbildung nach dem Abitur
Sachbearbeiterin im Bereich Tourismus (einjährige Bildung)
Das Ziel unserer Schule ist eine gute Atmosphäre zu schaffen, in der sich die SchülerInnen
entwickeln können. Wir versuchen ihnen die beste Bildung für ihre zukünftige Karriere zu
sichern und sie für das Leben vorzubereiten.
Beim Unterricht benutzen wir die modernste Technik
Unsere Kollegen arbeiten auf hohem Niveau
Wir bereiten die Schüler auf ihr Studium vor
Wir sichern ihnen Möglichkeit und Hilfe, an Wettbewerben teilzunehmen
Unsere Schule ist Teilnehmer am Programm „Europäisches Innovatives Schulnet“ und hat den
Titel „Ökoschule“ gewonnen.
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