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Kedves Nyolcadikosok!
A Szekszárdi I. Béla Gimnázium a térség egyik elismert gimnáziuma. A
diákok jövőbeli sikerességét színvonalas és eredményes, magas hozzáadott
pedagógiai értéket teremtő munkával, differenciált képzéssel támogatjuk.
Gimnáziumunk kiemelkedik abban, hogy tanárai a tanulmányi
eredményesség mellett megtalálják, Te miben vagy tehetséges. A
gimnáziumi képzés lehetőséget biztosít számodra, hogy több területen is
kipróbáld magad, hogy meggyőződhess arról: képes vagy egyedül, párban,
csoportban, projektekben teljesíteni leendő tanulmányi feladataidat.
Alkalmazható tudást szerezhetsz, rátalálhatsz arra a területre, amelyben
sikeres érettségivel és továbbtanulással a jövőben keresett szakmád lesz.

1

A választott tagozatokon olyan tantárgyakat tanulhatsz magasabb
óraszámban, melyek a felsőoktatásban felvételi tantárgyként szükségesek –
műszaki, gazdaságtudományi, bölcsészeti, agrár-, természet- és
társadalomtudományi, jogi, sport-, orvos- és egészségtudományi,
közigazgatási, művészetközvetítési területen.
A I. Bélában az „egyéniséget elfogadják, a tehetséget felkarolják”. 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?
Programozással,
esetleg digitális grafikával, festészettel
foglalkoznál? Kiválóan kvalifikált
informatikatanáraink továbbfejlesztik
tudásodat. Sőt, nemzetközi informatikai versenyünk keretében is
kipróbálhatod kreatív tudásodat.
A sport a szenvedélyed? A megyében
egyedül a mi intézményünk, az I. Béla
Gimnázium szervezi meg középiskolai
szinten
a
köznevelési
típusú
sportiskolai képzést, mellyel kiemelten
segítjük az élsportolóvá válást.
Ha igazán boldogulni kívánsz a világban, ehhez az idegen nyelvek
elsajátítása segíthet hozzá. Köztudott, hogy „a Bélában” jól mennek az
idegen nyelvek. Nyelvi előkészítő képzésünkben kiemelkedően fejlődhet a
nyelvtudásod!
Összességében az elfogadó és támogató szellemiség megnyilvánul az
órarendi órákon kívül az egyénileg választható tehetséggondozó
foglalkozásokban, a versenyekben, az alkotótevékenység ösztönzésében, a
külföldi utazásokat eredményező projektekben, a mozgókép- és
médiaismeret emelt szintű oktatásában, az informatika, a digitális technikák
kiemelkedő alkalmazásában.
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Az Arany János Kollégiumi Program előkészítő középiskolai tagozatán
felkészítünk, hogy sikeres légy az ezt követő négy éves képzésedben.
Gimnáziumunkban úgy gondoljuk, ma elengedhetetlen az információs és
kommunikációs technikák alkalmazása, a társas készségek fejlesztése és
mindehhez új, modern tanulás- és oktatásszervezési eljárások alkalmazása.
A Szekszárdi I. Béla Gimnázium támogató, közösségi szellemiségű és
eredményes gimnázium. Számítunk Rád is!

Ha úgy gondolod, hogy szeretnél egy
 jó hangulatú,
 egyéniséget elfogadó,
 változatos módszereket alkalmazó
gimnáziumban tanulni, ahol kiemelkedően fejlődhet a tudásod,
akkor nincs más dolgod, mint
 megismerkedni tagozatainkkal,
 benézni az I. Bélába,
 és jelentkezni hozzánk!
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I. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ RENDEZVÉNYEK
Tájékoztató szülőknek, diákoknak:
2019. november 20-án (szerdán).
Kezdés: 16.30 h.
Témák: képzési kínálatunk (előadás), majd
a gimnázium és a tanári kar megismerése
szaktantermekben.
Nyílt napok:
2019. november 19-én és november 20-án.
Kezdés: 08.15 h.
Felvételi előkészítőt tartunk szerdánként –
2019. november 6.-tól: Érdeklődni az
iskola telefonszámán lehet.
Egyéb hasznos tudnivalók: menzát és
kollégiumi elhelyezést helyben biztosítunk.

II. KÉPZÉSI RENDSZERÜNK
Nyolc tanulmányi területre (0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007,
illetve 0008) lehet jelentkezni. Négy osztályt indítunk.
A választott tanulmányi területen egyes tantárgyak magasabb
óraszámúak/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,
heti négy választható órában. Tanulóink két idegen nyelvet tanulnak,
előzetes tudásuknak megfelelő szinteken, évfolyamonként. Kezdőtől
haladóig mindenki tanul angolul vagy németül. Másik nyelvként a német,
angol, orosz, olasz vagy holland nyelv tanulása választható.
Az iskola vállalja az ECDL-vizsgákra való ingyenes felkészítést egyéni
jelentkezés alapján.
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NÉGY ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI TANULMÁNYI
TERÜLETEINK
0001 Informatika – reál tagozat
Szereted az informatikát és a matematikát?
Ismered/Megismernéd a különböző számítástechnikai
lehetőségeket? Nem okoz gondot egy-két fejtörő feladat
megoldása? Érdekel a programozás vagy a robotika?
Ha bármelyik kérdésre igen a válasz, akkor ez a tagozat
Neked való! Mérnöki, műszaki, természet- és
gazdaságtudományi továbbtanulásra készítünk fel.
0002 Geo – informatika tagozat (földrajz, biológia, informatika).
Érdekelnek a különböző kísérletek? Meg
szeretnéd fejteni a megmagyarázhatatlannak
tűnő
(természetföldrajzi,
biokémiai)
jelenségeket? Kíváncsi vagy a világ
természetes hajtóerőire? Elemeznéd és
digitális formában megjelenítenéd a
gazdaságföldrajzi adatokat? Akkor itt a
helyed, jelentkezz! Természettudományi,
geo-informatikai,
egészségés
orvostudományi,
agrártudományi
és
műszaki irányú továbbtanulásra készítünk
fel.
0003 Angol – informatika tagozat
Vonz az angol nyelv? Vagy tudod, hogy
szükséged lesz rá? Ha emellett még fogékony
vagy az informatika lehetőségeire, akkor ezt
a tagozatot Neked ajánljuk, mert itt mindez
lehetséges! Informatikai, idegenforgalmi,
kereskedelmi, igazgatási és nyelvi pályákra
készülőknek.
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0004 Humán – idegen nyelv tagozat
Elvarázsol a magyar nyelv szépsége?
Szívesen olvasol? Érdekel a történelem?
Meg szeretnéd örökíteni a különböző
eseményeket? Szereted az idegen
nyelveket? Az angolt vagy a németet?
Esetleg oroszul tanulnál? Ha a legtöbb
kérdésre igen a válasz, akkor ez a Neked
megfelelő! Emelt szintű magyar,
történelem, művészetek (média) és idegen nyelv képzés segítségével
készítjük fel tanulóinkat a bölcsészeti, jogi, igazgatási vagy
társadalomtudományi továbbtanulásra.
0005 Angol – német tagozat
Szeretnél profivá válni az idegen
nyelvekben? Tudod, hogy kiváló nyelvtudás
kell a sikeres pályához? Ha igen, akkor ez a
Neked megfelelő képzés! Emelt szintű
nyelvképzés segítségével készítjük fel
tanulóinkat
az
idegenforgalmi,
külkereskedelmi és bölcsészettudományi
továbbtanulásra.
0006 Sport – idegen nyelv tagozat
Jó hírű egyesületben sikeresen sportolsz?
Szeretnél a tanulásban is eredményeket
elérni? A sporthoz is elengedhetetlen a jó
nyelvtudás. Akkor ez a Neked való
tagozat! A sportiskolai tantárgyak mellett
magas óraszámú az angol/német nyelv.
Nálunk a testnevelést is emelt szinten
tanulhatod. Az élsportolók mentori támogatást kapnak.
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ÖT ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI TANULMÁNYI TERÜLETEINK

0007 Angol nyelvi előkészítő tagozat
A tanulmányi területen a felvételi
döntést követően a kötelező
intenzív angol mellett második
nyelvként a német vagy orosz vagy
holland
választható.
A
9.
évfolyamon saját programunk
szerint heti 13 órában – az
előképzettséghez igazodó nívócsoportokban – 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 fejlesztésére. A cél a
tehetségfejlesztés.

0008 Arany János Kollégiumi Program előkészítő középiskolai
osztálya
A programba az Emberi Erőforrások
Minisztériuma pályázati felhívása alapján
lehet jelentkezni 2020. január 28-ig az
intézményünkbe eljuttatott pályázattal. A
részletes feltételeket a pályázati kiírás
tartalmazza, ami megtekinthető az AJKP
honlapján (www.ajkp.hu) vagy iskolánk
honlapjának
Felvételi,
beiskolázás
menüjében (http://ibela.sulinet.hu/gimnazium/felveteli_beiskolazas).
A pályázat elkészítéséhez személyes segítséget nyújtunk. Az előkészítő év
után szekszárdi szakgimnáziumi/gimnáziumi képzésben kell tanulni.
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III. A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE
Osztályainkba központi felvételi vizsgával lehet bekerülni. A
felvételi eredményébe egyenlő arányban számítjuk be az általános
iskolai eredményeket (hozott pontok) és a központi felvételi
eredményét.
A sportképzés megszervezéséhez a fizikai képességeket, testnevelési
(sportági) képességeket és készségeket külön felmérjük.
Az Arany János Kollégiumi Program előkészítő osztályába a
központi felvételi után a jelentkezéssel együtt pályázatot is be kell
nyújtani.
 Iskolánk a felvételi eljárás részeként központi írásbeli vizsgát
tart magyar nyelvből és matematikából.
 Az írásbeli vizsgára 2019. december 6.-ig hozzánk eljuttatott,
központilag kiadott jelentkezési lapon lehet jelentkezni, mely a
honlapunkon (www.ibela.hu) elérhető. A vizsga helyéről,
beosztásáról minden jelentkezőnek tájékoztató levelet küldünk.
Az írásbeli vizsgák időpontjai:
 A központi írásbeli vizsga időpontja:
I.
2020. január 18. (szombat) 10 h.
II.
Pótlás: 2020. január 23. (csütörtök) 14 h.
A dolgozatok megtekintésének időpontjai:
 A központi írásbeli vizsga dolgozatainak megtekintése, az
értékelés átadása:
I.
2020. január 22. (szerda) 8 és 16 óra között.
II.
Pótlás esetén: 2020. január 27. (hétfő) 8 és 16 óra között.
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A tanulmányi területekre a jelentkezési határidő: 2020. február 19.
A jelentkezési lapon gimnáziumunk minél több tanulmányi területét
javasoljuk megjelölni. A jelentkezést az általános iskolák segítik. A
hozzánk beküldött jelentkezési laphoz a központi felvételi vizsga
értékelő lapját csatolni kell.
Sportegészségügyi alkalmassági és fizikai képesség felmérési
vizsgálat, illetve sportági képességek felmérése a 0006-os
köznevelési típusú sportiskolai tanulmányi területen:
A jelentkezők számára az írásbeli vizsgák mellett fizikaiképességfelmérési vizsgálatot szervezünk 2020. február 24. és március 13.
között előzetes beosztás alapján. A felméréshez érvényes
sportorvosi igazolással, valamint sportegyesületi tagsággal kell
rendelkezni.
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő, illetve
sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlőségének biztosítására a
felvételi vizsgán – a szülő írásbeli kérelmére – a köznevelési törvény
előírásait alkalmazzuk. A szakértői vélemény alapján biztosítjuk a
hosszabb felkészülési időt, lehetővé tesszük segédeszköz (pl.
számítógép) alkalmazását.
Az írásbeli vizsgákat (és a 0006-os területen a sportegészségügyi
alkalmasságit, illetve képességmérést) követően a jelentkezők
felvételi jegyzékét honlapunkon tesszük közzé legkésőbb 2020.
március 16-ig.
A felvételi döntésről 2020. április 30-ig értesítést küldünk a
jelentkezőknek.
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IV. FELVÉTELI PONTSZÁMÍTÁSUNK, A JELENTKEZŐK
RANGSOROLÁSA
Az általános iskolai tanulmányi eredmények (hozott pontok)
számítása:
A hozott pontokat a 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi
eredményekből, az osztályzatok összegeként számítjuk ki öt
tantárgyból. A jelentkezési lapon megadott összes tantárgy
osztályzataiból a kötelezők mellett a választható tárgyak közül a
jelentkező számára legkedvezőbbet választjuk ki, és azt vesszük
figyelembe:

Kód

Kötelező négy tárgy

Választható tárgyak közül
egy:

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008

Magyar nyelv és irodalom
(egy tárgyként)
Matematika
Történelem
Idegen nyelv

Földrajz
Biológia
Kémia
Fizika
Informatika

(Ha magyar nyelvből és magyar irodalomból külön osztályzat van, a
két tantárgy érdemjegyének egészre kerekített átlagát vesszük
figyelembe a pontok kialakításánál.)
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A felvételi pontok számítása:
Minden tanulmányi területen az írásbeli vizsga eredményét és a
hozott pontokat egyenlő súllyal (50:50) számítjuk be. A sportiskolai
képzésben emellett a felvétel feltételeként a sportegészségügyi
alkalmassági és fizikai, illetve sportági képesség felmérési
vizsgálaton való megfelelést határozzuk meg.
A felvételi rangsor kialakítása:
A felvételi pontszám alapján sorba rendezzük a jelentkezőket.
Sorrendazonosság esetén előnyben kell részesíteni a hátrányos
helyzetű tanulókat. További egyezés esetén az írásbeli vizsga
eredményeit hasonlítjuk össze, és a jobbat részesítjük előnyben.
További egyezés esetén a szekszárdi tanulókat soroljuk előre.
További előnyben részesítést élvez az a tanuló, akinek testvére
jelenleg is iskolánk tanulója; vagy testvére, szülője iskolánk tanulója
volt. További egyezés esetén előnyt élvez az a tanuló, akinek
lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye
szerinti járás területén található. Az előnyben részesítéshez a
megfelelő dokumentumok benyújtása szükséges (pl. HH-igazolás,
nyilatkozat
testvér/szülő
jelenlegi/korábbi
középiskolai
jogviszonyáról.) Az így kialakult sorrend a felvételizők rangsora.

Felvétel az Arany János Kollégiumi Programba:
A programba jelentkezés pályázat beadásával történik. A
programba való bekerülés feltételeit jogszabály és az EMMI által
közzétett pályázati felhívás határozza meg. (Részletek: tájékoztató
füzet Arany János Kollégiumi Program/AJKP pontja, illetve a
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holnapunkon.)
A pályázati megfelelés esetén:
a) a hátrányos helyzetű, illetve nevelésbe vett vagy ideiglenesen
elhelyezett tanulók körében az előzőekben vázolt hozott pontok
és felvételi pontok alapján rangsorolunk,
b) ezt követően (az előző rangsor folyatatásaként) a többi jogosult
tanuló körében is elvégezzük a rangsorolást.

Továbbhaladás
évfolyamára:

az

általános

iskolánkból

gimnáziumunk

9.

A szedresi általános iskola mindazon nyolcadik osztályos tanulója,
akinek a félévi tanulmányi átlaga
a) nem éri el 4,3 tizedet, a rendes felvételi eljárás szerint,
b) legalább 4,3, a központi felvételi írásbeli dolgozat megírás nélkül
kérheti a továbbhaladását az általa választott tanulmányi területre.

Sportegészségügyi alkalmasság és fizikai képesség, illetve a
sportági képességek vizsgálata a „közoktatási típusú sportiskolai ”
képzésben
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet 177. § (4) bekezdése alapján „A köznevelési típusú
sportiskolára vonatkozó kerettantervi szabályozás alapján végzett
oktatásba az a tanuló vehető fel, aki megfelel a sportegészségügyi
alkalmassági és fizikai képességfelmérési vizsgálat követelményeinek
és – a sportágválasztás után – a sportági szakszövetség ajánlásával
rendelkezik.”
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A 2020/2021-es tanévben induló sportiskolai tanterv alapján
szervezett tanulmányi területünkre jelentkező tanulók számára a
felvételi eljárás több részből áll.
A központi általános matematika és magyar írásbeli vizsgák mellett
részt kell venniük a fizikai képességeik felmérésén, továbbá meg kell
felelniük a sportegészségügyi alkalmassági vizsgálaton, azaz
rendelkezniük kell érvényes sportorvosi igazolással. A
sportegyesületi tagság előfeltétel.
A fizikai képesség-felmérési vizsgálat a következő területeket érinti:
 ingafutás
 helyből távolugrás
 kötélmászás (lány) vagy függeszkedés (fiú),
 továbbá a sportági képességek vizsgálata (a sportágra
jellemző mozgásformák felmérése).

Gimnáziumunkba jelentkezésed mellett lehetőség, hogy az Arany
János Kollégiumi Programba jelentkezz!
A program célja, hogy a támogatott tanulói csoportokba tartozó
gyermekek a középiskolai kollégiumok által alkalmazható
pedagógiai
eszközrendszer
segítségével
eredményesen
tanulhassanak, és érettségi bizonyítványt szerezzenek nappali
tagozatos középiskolai osztályokban, továbbá esélyt kapjanak a
felsőfokú tanulmányok megkezdésére.
Az 5 éves kollégiumi program egy, a gimnáziumban teljesítendő
előkészítő tanévvel indul. Az előkészítő tanévet a 0007-es angol
nyelvi előkészítő és a 0008-as AJKP előkészítő tantervű tanulmányi
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területen lehet elvégezni. Az előkészítő tanév után a tanulóknak
lehetőségük van arra, hogy tehetségüknek és érdeklődésüknek
megfelelően a Szekszárdi I. Béla Gimnázium valamely tagozatán
vagy az általuk választott szekszárdi középiskolában folytassák
tanulmányaikat (átvétellel).
A kollégiumi tagság fenntartása a középiskolai tanulmányok teljes
időtartamára kötelező.

AJKP nyílt nap: 2019. november 29. (péntek).
Kezdés: 08.00 h.
A központi írásbeli vizsgára (2019. december 6.-ig) gimnáziumunkba
kell jelentkeznie annak, aki e program keretén belül kíván
intézményünkben továbbtanulni.
A programba való bekerülés feltételei, a benyújtandó pályázat
tartalma megtalálható a http://www.ajkp.hu/aktualis oldalon, illetve a
kollégium honlapján (http://ibela.sulinet.hu/kollegium/).
Pályázat beadása: postai úton.
A pályázat beadási határideje: 2020. január 28.
Értesítés a pályázat elfogadásáról/elutasításáról: 2020. február 8.
2020. február 19.-ig be kell nyújtani a jelentkezési lapot a
Szekszárdi I. Béla Gimnáziumba (0007-es angol nyelvi előkészítő
vagy 0008-as AJKP előkészítő tanulmányi területen).
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