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SZEGEDI TAGINTÉZMÉNYE



Szeged, 

Osztrovszky utca 5.



2023/2024. TANÉVBEN

•Technikumi képzés: 

Informatika és távközlés ágazat 0071

•Gimnáziumi képzés:

Általános gimnáziumi osztály 0075



BEISKOLÁZÁSI INFORMÁCIÓK



SZENT BENEDEK ISKOLA

• Iskolánk katolikus fenntartású iskola. 

• A Pannonhalmi Főapátság fenntartásában működő Szent 

Benedek Iskola a magyarországi bencés szerzetesközösség 

ezer éves oktatási hagyományára, tapasztalatára épít. 

• Fontos számunkra az emberi személyiség egészének oktatása 

és nevelése, aki test, szellem és lélek egysége.



• Jelentkezéskor nem feltétel a vallásos háttér, de a 

hozzánk érkező diáktól egy alapvető belső

nyitottságot, elfogadást várunk az értékrendünk 

iránt.

•Célunk, hogy tanulóinkat eredményesen készítsük 

fel az érettségire illetve szakmai vizsgára; emellett 

kreatív, a világra nyitott, egyéni teljesítményre és 

együttműködésre  egyaránt képes, korszerű

tudással rendelkező, és azt alkalmazni is tudó 

felnőtté váljanak.  



TECHNIKUMI KÉPZÉSÜNK

INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT

Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus 

VAGY

Szoftverfejlesztő és –tesztelő technikus

• 5 éves képzés, érettségivel és technikusi vizsgával zárul

• Az ágazat szakmái jó választást jelentenek mindazoknak, akiket érdekel az 

internet, a számítógép működése és rejtelmei vagy a programozás. 

• Az itt végzett szakemberek gyorsan képesek elhelyezkedni, mivel keresett 

szakemberek a munkaerőpiacon. 

• Továbbtanuláshoz jelen képzések biztos alapot adnak.





GIMNÁZIUMI KÉPZÉSÜNK

ÁLTALÁNOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLY

• 4 éves képzés, érettségivel zárul

• Ha még nem tudják, hogy „Mi leszek ha nagy leszek!”

• Emelt szinten tanulnak angol illetve német nyelvet már 9. 

évfolyamtól kezdődően.

• Kis létszámú osztályok, kiemelt figyelem a tanulók számára.

• Órarendbe épített fejlesztő foglalkozások.

• Érettségit követően szakmaszerzési lehetőség.



OKTATÁS

•Felkészült, türelmes kollégák

•Fejlesztés, tehetséggondozás

•Korszerű eszközök

- jól felszerelt tantermek

- iPad, tablet tanórai használata

- okostanterem, projekt alapú oktatás



KÖZÖSSÉGI ÉLET

•Iskolai programok

•Közösségépítés

•Kirándulások

•Szakkörök

•Versenyek



KÜLFÖLDI TANULÁSI LEHETŐSÉG

•Erasmus +

rövidtávú mobilitás 14 nap

hosszútávú mobilitás 3 hónap



HITÉLET

• Iskola fenntartója: Pannohalmi Bencés Kongregáció

•Hittan órák

•Egyházi programok

•Rekollekciók



MIÉRT ÉRDEMES A SZENT BENEDEKET
VÁLASZTANI?
• családias hangulatú iskola

• személyesség, közvetlenség a pedagógiai 

munkában

• jó tanulói közösség

• jól felszerelt tantermek

• felkészült tanárok

• sokrétű szakmai programok

• változatos tanórán kívüli programlehetőségek

• egyéni fejlesztés, tehetséggondozás lehetősége



NYÍLT NAPOK

•2022. október 18. (kedd)

•2022. november 11. (péntek)

•2022. december 7. (szerda)

•Pályaorientációs szülői tájékoztató

2022. október 26. (szerda) 16:30







ELÉRHETŐSÉGEINK

6721 Szeged, Osztrovszky utca 5.

www.szbi.hu/szeged

titkarsag.szeged@szbi.hu

https://www.facebook.com/szbiszeged

Intézményvezető: Dobroczki-Klatka Tünde

Intézményvezető helyettes: Hortobágyi Attila

http://www.szbi.hu/szeged
mailto:titkarsag.szeged@szbi.hu
https://www.facebook.com/szbiszeged


KÖSZÖNJÜK A 
FIGYELMÜKET!


