


 

1720. Iskolaalapítás 

1999. új épület 

2013. három képzési irány, 

          koedukáció 

2016. újraindulás 25. évforduló 

2020. alapítás 300. évforduló 

 

 

 

259. TANÉV 

Szeged legrégebbi iskolája –  

Szeged legújabb iskolaépületében 

 



INDULÓ OSZTÁLYAINK 
 

 

 Hat évfolyamos, tehetséggondozó, 

természettudományos orientációjú osztály  

 

 Négy évfolyamos osztály 

• általános tantervű 

• emelt nyelvi óraszámú (angol) 

• sport-tehetséggondozó 

 
 

 

 



HAT ÉVFOLYAMOS TEHETSÉGGONDOZÓ  

KÉPZÉSÜNK 

Legyen a tanulás hatékony és örömteli! 

Csoportosított tanulási időszakok: irodalom, történelem, 

biológia, kémia, fizika és földrajz tantárgyakból  

Párosok: irodalom-történelem, fizika-földrajz, biológia-kémia 

+ laborgyakorlatok  

1 tanulási időszak 3 hét  

heti 12 óra (3+2+2+2+3)  

Meghatározott értékelési kritériumok  

Módszertani összehangoltság  

Évente 2 projekthét 



HAT ÉVFOLYAMOS TEHETSÉGGONDOZÓ  

KÉPZÉSÜNK 

Legyen a tanulás hatékony és örömteli! 



HAT ÉVFOLYAMOS TEHETSÉGGONDOZÓ  

KÉPZÉSÜNK 

Humán mintaórarend 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Irodalom Történelem 

Történelem Irodalom 

Történelem Történelem Történelem O.fői 

Irodalom Irodalom Irodalom 

Irodalom 

Történelem 



HAT ÉVFOLYAMOS TEHETSÉGGONDOZÓ  

KÉPZÉSÜNK 

Fizika-földrajz mintaórarend 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Fizika Fizika 

Labor Fizika 

Labor Földrajz Fizika 

Földrajz Fizika Fizika 

Fizika 

Földrajz 



HAT ÉVFOLYAMOS TEHETSÉGGONDOZÓ  

KÉPZÉSÜNK 

Biológia-kémia mintaórarend 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Biológia Biológia 

Labor Kémia 

Labor Kémia Biológia 

Kémia Biológia Kémia 

Kémia 

Biológia 



HAT ÉVFOLYAMOS 

TEHETSÉGGONDOZÓ  

KÉPZÉSÜNK  

 

 7-8. évfolyam       
• laborfoglalkozások 

• emelt óraszámú 

 matematika és nyelv 

 9-10. évfolyam 
• 2 tantárgyból plusz 2-2 óra 

• matematika, biológia, kémia, fizika, történelem 

• tagozatos kerettantervi óraszámok 

 

 11-12. évfolyam 
   emelt szintű érettségire felkészítő képzések  

   a választott tárgyból 

 



 KÉPZÉSEINKBEN KÖZÖS 

 Idegen nyelvek 

 első nyelv: angol vagy német 

 

 második nyelv: angol, német, 

latin, olasz, spanyol, francia, 

(igény szerint szakköri keretek 

között orosz és katalán) 

 nyelvvizsga, előrehozott nyelvi 

érettségi 

 

 Hittan 

 Informatika 



Jól felszerelt, korszerű 

 laboratóriumok 

 fizika 

 biológia 

 kémia 

 szaktantermek 

 tornacsarnok, sportpálya 

 

 KÉPZÉSEINKBEN KÖZÖS 



 Ösztöndíjak, tanulmányi díjak 

 

 Testvérkapcsolatok  

 Arad, Temesvár, Nagykároly, moldvai 

gyűjtés, Zenta 

 Brühl, Colne, Cambridge, Granada 

 Global Outreach 

 együttműködés egyházi iskolákkal: piarista 

iskolák, egyházmegye iskolái, Karolina  



KOLLÉGIUM 

 az iskolával szoros kapcsolatban 

 középpontban: a tanulás  

 nem munkásszállás: közösség 

 biztonság (napirend, odafigyelés, 

kapcsolattartás a szülőkkel) 

 az iskola eszközei                      

rendelkezésre állnak 

 elhelyezés 4, ill. 6 ágyas szobákban  

 öt kollégiumi nevelő 

 költségek 

 a szállásdíj államilag finanszírozott 

 étkezési díj + alapítványi támogatás  



PIARISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

 előadóművészi és alkotói 
tevékenységek 

 nem csak piarista diákoknak 

 sajátos képzési területeket kínál fel:  

népzene, klasszikus zene, grafika- 
festészet, kézművesség, 
tűzzománc, fotó-film, 
színművészet, táncművészet-
néptánc 

 



A PIARISTA PEDAGÓGIA 

 PIETAS ET LITTERÆ 

 Kalazanci Szent József: 

„ha a gyerekek kicsi kortól 

fogva jámborságban és 

a tudományban nevelődnek, 

bizton várható életük 

boldog alakulása”. 

 

 hit és tudás, hit és kultúra, hit és élet egysége 

 személyesség 

 közösségek  

 evangelizálni a nevelés által 



KÜLDETÉSÜNK 

 
  „Iskolánk közösségében mindannyian nyitottak vagyunk a személyes 

fejlődésre. Az értékeinket elfogadó családokkal együttműködve, az 

egész embert megszólítva hitet és tudást adunk át a ránk bízottaknak, 

mert hisszük, hogy ebből öröm és élet fakad.”  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

    

  



HITVALLÁSUNK  

 
„Mi, szerzetes és világi piaristák szegedi közössége hisszük, hogy 

meghívásunk Isten iránti elkötelezettségünkből és Kalazanci Szent 

József hivatásából fakad, diákjaink és egymás szolgálatára szól.”  



ALAPÉRTÉKEINK 

Fejlődésre kész ember 

Istenkeresés 

Közösségi élet 
Elkötelezettség 

Személyesség és bizalom 

Igényes munka 

Hiteles jelenlét a világban 



Lelki, vallásos nevelés 

PIARISTA LELKISÉG – HIT, KULTÚRA ÉS 
ÉLET EGYSÉGE 

  Nyitott iskola 

Vallásos ifjúsági közösség, kortárscsoportok 

Lelki és önismereti nevelés 

Formái: diákmisék, bűnbánati alkalmak, lelkigyakorlat, katolikus 
ünnepek; testvérkapcsolat piarista és egyházi iskolákkal 

 

 



Szellemi, értelmi nevelés 

 A tanulás és a munka fontossága 

 Versenyképes tudás 

 Tanulmányi versenyek, tehetséggondozás 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Fizikai, környezeti nevelés 

 

 Mindennapos mozgás 

 Sportversenyek 

 Egészséges életvitel 

 

 Pályaorientáció  

 Ökoiskola – környezettudatosság 

 Zöldár, Szeged témahét 

 terepgyakorlatok 

 
 

 



Társas, érzelmi nevelés 

KÖZÖSSÉGEK ISKOLÁJA 

 erős osztályközösségek 

 téli, nyári és évközi túrák 

 diákönkormányzat – nyilvánosság előtti megszólalás lehetősége 

 közösségi szolgálat, önkéntesség – TESZI 

 szereplés, fellépés évente közel 40 városi rendezvényen  

 iskolai műsorok és ünnepségek 
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 kisiskolára jellemző személyesség 

 családi életre nevelés 

 szociális érzékenység növelése 

 mentálhigiénés szakember, fejlesztő pedagógus 

 szülők jelenléte 

 

 

Egyén- és közösségközpontúság 



SZÜLŐI KÖZÖSSÉG 



 

 

Összefoglalva 



A FELVÉTELI  

  Felvételi előkészítő 

Írásbeli vizsga  

Jelentkezési határidő: 

2021. december 3.  

A vizsga megírásának időpontja: 

2022. január 22. 10 óra 

Nyílt nap: 2022. február 8. 17.00 

 

A jelentkezés végső határideje: 

     2022. február 18. 

Személyes beszélgetés, felvételi: 

      2022. február 22, 25, 26, március 1, 4, 5.  
 ismerkedés a szülőkkel 

 gyerekek képességfelmérése szóban 

 sporttagozatosok szintfelmérése  

 nyelvi képzésen felvételi 



Szeptemberben találkozunk! 


