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Felvételi tájékoztató  
rendezvények  

Tájékoztató szülőknek, diákoknak: 

 

2022. október 12-én és 2022. november 23-án 

szerdán 17.00-tól 

 

Nyílt napjaink:  
  

2022. október 12-én 
2022. november  16-án és 17-én   

8.00 –12. 00  óráig 
 

Gyere el! I. Bélás lehetsz hamarosan! 

 
 
 

„...helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk” 
                                                  (Illyés Gyula)  

 
„az egyéniséget elfogadják, a tehetséget felkarolják” 

                                                  
(szülői vélemény az iskolá-

ról) 

 

Három négy-évfolyamos és egy előkészítő gimnáziumi 

osztály indul. 

 

A diákok két idegen nyelvet tanulnak, előzetes  

tudásuk szerint évfolyamonként, nívócsoportokban. 

Kezdőtől haladóig mindenki tanul angolul vagy néme-

tül. Második nyelvként az angol,  

német, orosz, olasz  nyelv  tanulása választható. 
 

A 9-10. évfolyamon a választott tanulmányi területtől 

függ, hogy mely tantárgyak magasabb óraszámúak 

vagy emelt szintűek. A 11. és a 12. évfolyamon magas  

óraszámban tizenegy tantárgyból emelt szintű  

érettségire felkészítő képzésben vehetnek részt a  

tanulók egyéni választásuk alapján,  

érdeklődésüknek megfelelően választható órában. 

 

Az iskola vállalja az ECDL-vizsgákra való felkészítést 

egyéni jelentkezés alapján. A felkészítés ingyenes. 

A  f e lv é t e l i  e l j á r á s  r e n d j e  
 
Az I. Béla osztályaiba központi felvételivel lehet bejutni. 
A felvételi eljárás rendjét, valamint a felvételi  
pontszámítás és a jelentkezők rangsorolásának  
módját részletes felvételi tájékoztató füzetünk  
tartalmazza. 
(A honlapon elérhető.) 
 

Fontos határidők: 

2022. 12. 02. írásbeli felvételi vizsgára jelentkezés 
2023. 01. 21. központi írásbeli felvételi vizsga 
2023. 02. 22. jelentkezési határidő 
2023. 03.17.  a jelentkezők felvételi jegyzéke  
                         honlapunkon elérhető 
2023. 04. 28. egyeztetett felvételi jegyzék 
 

Menzát és kollégiumi elhelyezést helyben biztosítunk. 



A Szekszárdi I. Béla Gimnázium a térség egyik elismert gimná-
ziuma. A diákok jövőbeli sikerességét színvonalas és eredmé-
nyes, magas hozzáadott pedagógiai értéket teremtő mun-
kával, differenciált képzéssel támogatjuk. Gimnáziumunk 
kiemelkedik abban, hogy tanárai a tanulmányi eredményes-
ség mellett megtalálják, Te miben vagy tehetséges. A gimná-
ziumi képzés lehetőséget biztosít számodra, hogy több terü-
leten is kipróbáld magad, hogy meggyőződhess arról: képes 
vagy egyedül, párban, csoportban, projektekben teljesíteni 
leendő tanulmányi feladataidat. Alkalmazható tudást szerez-
hetsz, rátalálhatsz arra a területre, amelyben sikeres érettsé-
givel és továbbtanulással a jövőben keresett szakmád lesz.  

A I. Bélában az „egyéniséget elfogadják, a tehetséget felka-
rolják”. Kissé különc vagy? Annak tartanak? Vagy Te tartod 
magad annak? Támogatunk abban, hogy önmagad lehess, s 
közben képességeidet arra használd, hogy előbbre juss az 
életben. Valljuk, hogy mindenki tehetséges lehet valamiben.  

A „Gép” előtt szereted tölteni mindennapjaidat? Programo-
zással, esetleg digitális grafikával, festészettel foglalkoznál? 
Kiválóan kvalifikált informatikatanáraink továbbfejlesztik tu-
dásodat. Sőt, nemzetközi informatikai versenyünk keretében 
is kipróbálhatod kreatív tudásodat.  

A sport a szenvedélyed? A megyében egyedül a mi intézmé-
nyünk, az I. Béla Gimnázium szervezi meg középiskolai szin-
ten a köznevelési típusú sportiskolai képzést, mellyel kiemel-
ten segítjük az élsportolóvá válást.  

Ha igazán boldogulni kívánsz a világban, ehhez az idegen 
nyelvek elsajátítása segíthet hozzá. Köztudott, hogy „a Bélá-
ban” jól mennek az idegen nyelvek. Nyelvi előkészítő képzé-
sünkben kiemelkedően fejlődhet a nyelvtudásod!  

Gimnáziumunkban úgy gondoljuk, ma elengedhetetlen az 
információs és kommunikációs technikák alkalmazása, a 
társas készségek fejlesztése és mindehhez új, modern tanu-
lás- és oktatásszervezési eljárások alkalmazása. Számítunk 
Rád is! 

 

K épz é si  re ndszerün k  
Né gy é v fo lya mo s gim ná ziumi  

t anu lm ány i  te rül ete k  
 

0001   Reál-digitális kultúra tagozat 
Szereted az informatikát és a matematikát?  
Ismered/Ismernéd a különböző számítástech-
nikai szoftvereket? Nem okoz gondot egy-két 
fejtörő feladat megoldása? Érdekel a  
programozás vagy a robotika?  
Ha bármelyik kérdésre igen a  
válaszod, akkor ez a tagozat a Neked való! 
Műszaki, természet- és gazdaságtudományi 
továbbtanulásra készítünk fel. 
 

0002   Geo - digitális kultúra tagozat (földrajz, biológia, digitális kultúra 
Szeretnéd jobban megérteni világunkat, 

hogy miként alakul ki a természeti kör-

nyezet, és az hogyan függ össze a társa-

dalmi-gazdasági jelenségekkel? Érdekel-

nek a különböző kísérletek, a térbeliség 

elemzése és térképi ábrázolása, vala-

mint a természeti-társadalmi problémák 

megoldásai? Akkor itt a helyed, jelentkezz! Geo-informatikai, 

természet-, agrártudományi és műszaki irányú továbbtanulásra 

készítünk fel. 

   0003   Angol - digitális kultúra tagozat 

Vonz az angol nyelv? Vagy tudod, 
hogy nagy szükséged lesz rá? Ha 
emellett még fogékony vagy az infor-
matikai iránt, akkor ezt a tagozatot 
Neked ajánljuk! Gazdasági, idegenfor-
galmi, kereskedelmi, nyelvi pályákra 
készülőknek.  
 

   0004   Humán – idegen nyelv (angol/német) tagozat  
Elvarázsol a magyar nyelv szépsége? 
Szívesen olvasol? Érdekel a történe-
lem? Szereted megörökíteni a külön-
böző eseményeket? Érdekelnek az 
idegen nyelvek? Ha bármelyik kér-
désre igen a válasz, akkor ez a Neked 
megfelelő! Emelt szintű magyar, tör-
ténelem, művészetek (média) és ide-
gen nyelv képzés segítségével készítünk fel a bölcsészeti, jogi, 
igazgatási vagy társadalomtudományi továbbtanulásra.   

 
0005   Angol - német tagozat 
Lennél az idegen nyelvek tudora? Úgy 
gondolod, nyelvtudás nélkül nehéz boldo-
gulni? Akkor ezt a tagozatot Neked ajánl-
juk! Idegenforgalmi, külkereskedelmi, 
bölcsészettudományi továbbtanulásra 
készítünk fel. 

 

0006   Sport - idegen nyelv tagozat (idegen nyelv és  digitális kultúra) 
Jó hírű egyesületben sikeresen 
sportolsz? Szeretnél a tanulás-
ban is jó eredményeket elérni? 
Akkor ez a Neked való tagozat! 
Sportelmélettel, magas óraszá-
mú angol vagy német nyelvvel 
készítünk fel a továbbtanulásra 
és az élsportolóvá válásra. Az élsportolók mentori támoga-
tást kapnak. 

 

ÖT  é v foly a mo s gi mná ziu mi  
t anu lm ány i  te rül ete k  

 

0007  Nyelvi előkészítő tagozat  
A tanulmányi területen a felvéte-
li döntést követően a kötelező 
intenzív angol mellett második 
nyelvként a német vagy orosz 
választható. A 9. évfolyamon 
saját programunk szerint heti 13 
órában – az előképzettséghez 
igazodó nívó-csoportokban – 
tanítjuk az angol nyelvet, heti 5 órában pedig a választott 
másik idegen nyelvet. Hagyományos és újszerű tantárgyak 
keretében időt fordítunk a képességek és a kreativitás fej-
lesztésére. A cél a tehetségfejlesztés.  

 

0008 Arany János Kollégiumi Program előkészítő középiskolai 
osztálya 
A J K P  n y í l t  n a p :   
2 0 2 2 . 1 0 . 2 1 - é n ,  1 1 . 1 8 - á n .  
A programba az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma pályázati felhívása 
alapján (ajkp.hu/aktuális) lehet je-
lentkezni 2023. január 19-ig az intéz-
ményünkbe eljuttatott pályázattal.  

 
„… helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk” (Illyés Gyula) 


