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Beiskolázási információk



Szent Benedek 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.

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. 



Iskolánk katolikus fenntartású iskola. 

Jelentkezéskor nem feltétel a vallásos háttér, de a 

hozzánk érkező diáktól egy alapvető belső nyitottságot, 

elfogadást várunk az értékrendünk iránt. 

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 fejlesztési lehetőség





A technikumi képzés felépítés

Úgy lehetnek 

középiskolások, hogy 

ösztöndíjat kapnak.

Az 5. év elvégzése után 

egyszerre kapnak 

érettségi bizonyítványt 

és technikusi oklevelet

A technikum egyesíti a gimnázium 

és a szakmatanulás előnyeit

Először ágazatot kell 

választani, amivel 2 évig 

ismerkednek a diákok.

10. Évfolyam után 

történik a 

szakmaválasztás



Érettségi vizsga a technikumban

Matematikából, 

magyarból, 

történelemből, valamint  

egy idegen nyelvből 

ugyanaz a 

tananyagtartalom, mint a 

gimnáziumban.

Közismereti 

tantárgyakból érettségi a 

12. évfolyamot követően.

Van lehetőség a 

nyelvvizsga 

megszerzésére, de csak 

egy nyelvet kötelező 

tanulni.

Nem kell ötödik érettségi 

tantárgyat választani, 

mivel a szakami vizsga 

lesz az ötödik tantárgy.

A technikusi vizsga 

emeltszintű érettségi 

tantárgynak számít.



Technikumi képzéseink

Turisztikai technikus 
(Idegenvezető/Turisztikai szervező)

Tanulmányok során a hagyományos magyar 

vendégszeretet fogalmát tartalommal töltik 

meg, ugyanakkor üzleti tevékenység alapjait 

is elsajátítják. Ezen a területen a tanulók 

korszerű, piacképes tudás birtokába jutnak, 

emelt szinten nyelvet tanulhatnak. 

Piacképes szakmák elsajátításával a 

gazdaság egy olyan területén szereznek 

bizonyítványt, amely az ország 

gazdaságában húzóágazatnak számít, 

komoly karrierlehetőséget biztosítva. 

A végzett tanulók könnyen el tudnak 

helyezkedni a munkaerőpiacon.

Turisztika-vendéglátás ágazat

Informatikai rendszer- és alkalmazás-

üzemeltető technikus

Szoftverfejlesztő és –tesztelő technikus

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.

Informatika-távközlés ágazat



Gimnáziumi képzésünk

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.

Általános gimnáziumi osztály



Fontosabb dátumok
(EMMI rendelete a 2021/2022. tanév rendjéről)

Részvétel a szóbeli  felvételin, 

pályaalkalmassági vizsgálat
Iskolánkban nem kérjünk a központi 

írásbeli vizsgát.

2022.03.02-03.

Tanulói adatlapok 

módosításának 

lehetősége.

2022.03.21-22.

Jelentkezés a kiválasztott 

középiskolába, felvételi 

jelentkezési lap leadása.

2022.02.18.

A középfokú iskola eddig az 

időpontig nyilvánosságra hozza 

a jelentkezők felvételi jegyzékét.

2022.03.16.

Értesítés a felvételi 

eredményről.

2022.04.29.



Informatika és 

távközlés ágazat
0071

0073

0075

Turizmus-

vendéglátás ágazat

Általános gimnáziumi 

osztály



Köszönjük figyelmük!
Kérdéseikkel keressenek minket bizalommal a 

titkarsag.szeged@szbi.hu e-mail címen vagy 

a 30/486-26-71-es telefonszámon!

mailto:titkarsag.szeged@szbi.hu

