
Száraz tudnivalók a Szent Gellért Gimnáziumról 

Kedves Érdeklődők, kedves Felvételizők, kedves Szülők! 

 

Tisztában vagyunk vele, hogy nagyon nehéz úgy iskolát választani, egy gimnázium mellett úgy 
elköteleződni, hogy nincs lehetőség részt venni nyílt napon, igazgatói tájékoztatón, vagy bármi más 
módon személyes tapasztalatot szerezni. Ugyanakkor azzal is tisztában vagyunk, hogy lehetetlen egy 
pár oldalas iskolaismertetővel pótolni a személyes benyomást. 

Egy ilyen dokumentumban nem tudjuk leírni, miért gondoljuk, hogy egy iskolában a tanulásnál sokkal 
fontosabb dolgok is történnek, hogy mit gondolunk, mitől válik egy iskola katolikussá, egyáltalán, ez a 
dokumentum nem lehet alkalmas arra, hogy az igazán fontos dolgokról írjunk. Amire most 
vállalkozunk, az csak száraz tudnivalók és információk közlése gimnáziumunkról. Amolyan GYIK. 

Induló osztályaink: 

Gimnáziumunkban évfolyamonként 2 osztály tanul, így 9. évfolyamra 60 diákot tudunk felvenni. 
Mindkét osztály általános tanrendű, így a felvételinél nem különböztetjük meg őket. Az általános 
iskolánkban egy 8. osztály van, közülük sokakat felvételi nélkül át tudunk venni, a maradék kb. 35-40 
helyre lehet tehát felvételizni. 

Jelentkezési és felvételi statisztikák: 

A saját 8.-osainkon kívül 2 éve 300, tavaly 338 felvételizőnk volt. A felvettek (általános iskolából hozott) 
tanulmányi átlaga az utóbbi két évben: 4,7, illetve 4,6 volt. 

Nyelvtanítás, csoportok: 

Angolt, németet és olaszt tanítunk, évfolyamszinten, sávos rendszerben (vagyis a két osztálynak 
egyszerre vannak nyelvórái), a 60 diákot 5 csoportba osztjuk. Így angolból és németből a kezdőn kívül 
többféle szinten indulnak haladó csoportok. Olaszból csak kezdő csoport indul, az olaszórák a némettel 
vannak egy időben, így az olaszt csak a haladó angolosok választhatják. A haladó nyelvet heti 4, míg a 
kezdő nyelvet heti 3 órában tanítjuk. 

11.-ben és 12.-ben a leghaladóbbak választhatnak nyelvi fakultációt, így lehetőségük lesz az angolt és 
németet heti 6, az olaszt heti 5 órában tanulni. 

Matematikából is csoportokban dolgozunk. 9.-ben és 10.-ben az osztályokat két-két csoportra bontjuk: 
a Bólyai-csoportban tanulnak a motiváltabb, „matekosabb” tanulók, a többiek az Euklidesz-
csoportban. 11-12.-ben a matematika fakultációt választók már heti 6 órában tanulnak, innentől már 
3 különböző szinten zajlik az évfolyam matematika-oktatása. 

„Napirend:” 

A tanítást reggel 8.00-kor kezdjük, 45 perces órákkal és 15 perces szünetekkel, ebédidőben van két 20 
perces szünet. Időnként vannak 0. órák, ezek 7.10-kor kezdődnek. 9-10.-ben kevés a 0. óra, 11-12. 
évfolyamon a fakultációk kerülnek részben 0. órára. Sajnos a gimnáziumban sok az óra, a diákok 
többnyire 15 óra körül végeznek.  

  



Fakultációk: 

11-12. évfolyamon fakultációs tantárgyakat választhatnak diákjaink. Ez az adott tárgyból további heti 
2 órát jelent. A kötelező érettségi tárgyakból emelt szintű érettségire, a választott tárgyakból igény 
szerint közép vagy emelt érettségire készülnek a fakultáción. 

Épületeink: 

Iskolánk két épületben működik, az általános iskolások a frissen felújított Kosciuszkó Tádé utcai 
épületben, a gimnazisták a felújításra váró Krisztina téri épületben „laknak”. Azonban a gimnazistáknak 
is át kell menniük a másik épületbe informatika órára, néha testnevelés vagy nyelvi órákra, illetve az 
ebédlő is ott található.  

A gimnázium épülete valóban felújításra vár, jó eséllyel ennek első üteme már a nyáron megvalósul. 

Hitélet: 

Minden évfolyamon heti két hittanóra van, a római katolikus hittan mellett református hittan 
választható. Hétköznapi szentmisén kb. kéthavonta tanítási időben vesznek részt az osztályok, 
többnyire az iskola kápolnájában. Nagyobb ünnepek alkalmával iskolamisén veszünk részt a 
Krisztinavárosi Havas Boldogasszony templomban. Tanévenként 4-szer biztosítunk szentgyónási 
alkalmat, nagyböjtben egy lelki napunk van. 

Vasárnapi kötelező közös szentmiséink nincsenek, fontosnak tartjuk, hogy mindenki a saját plébániáján 
kapcsolódjon be minél aktívabban a közösségi életbe. 

Fontosnak érezzük, hogy kötelező alkalmak helyett minél inkább a vonzó programokra történő 
meghívásokkal segítsük a fiatalok útkeresését: pl. rendszeres fakultatív reggeli imák, Szent Gellért-
zarándoklatok, 24 órás szentségimádás, adventi, nagyböjti közös készülődés. 

Sport: 

Bár a gimnázium tornaterme nagyon kicsi, mégis aktív sportélet folyik iskolánkban. A Kosciuszkó utcai 
épület tornaterme, sportpályája, illetve a közeli Czakó utcai sportpálya ad lehetőséget a testnevelés 
órára. 9. évfolyamon kötelező heti 2 óra úszás. Rendszeresen vannak kosárlabda, foci, röplabda, boksz, 
atlétika, kondi órák délutánonként, ezek 10. évfolyamtól kötelezően választható órák. Télen a 
testnevelés órák keretében korcsolyázási lehetőség is adott. 

Rendszeresen veszünk részt a Katolikus Iskolák Diákszövetségének (KIDS) versenyein; mind aktivitás 
tekintetében, mind pedig az eredményességi rangsorban rendre a legszűkebb élmezőnyben találjuk 
Iskolánkat. 

Egyéb délutáni foglalkozások: 

Igény szerint, érdeklődéstől függően működik iskolánkban diákszínpad (Katakomba Pinceszínház), 
robotikaszakkör, fotószakkör. Egyes tantárgyakból felzárkóztató, illetve tehetséggondozó szakköröket 
indítunk a tanárok kapacitásának és a diákok érdeklődésének függvényében. 

Szent Gellért Diákszövetség: 

Érettségizett öregdiákjaink alapították a Szent Gellért Diákszövetséget (Szövi). Szoros az 
együttműködésünk velük. A legfontosabb, hogy minden évben egy nomád nyári tábort szerveznek 
gimnazistáinknak, ezen felül több programmal, igen hatékonyan segítik idősebb diákjaink 
pályaválasztását. 



Táborok: 

Az előző pontban említett nyári Szövi-táboron kívül időnként nyári evezős-, sport-, kerékpáros-, 
színjátszótáboraink vannak. Minden tanévben szervezünk sítábort, amely igen népszerű nemcsak a 
gimnazisták, hanem a kisebb diákjaink és a tantestület körében is. Évente van lehetőség részt venni 
német nyelvi tanulmányúton is. 

Évek óta pályázunk sikerrel Erasmusos angol nyelvű tanulmányutakra, illetve a Határtalanul program 
keretében határon túli magyar lakta településeket kereshetnek fel osztálykirándulás keretében a 10.-
es diákok. 

 

 

A fentiek száraz tények Iskolánkról. A lényeg valahol e fölött (alatt?, mögött?) kezdődik. 

Kérjük, bátran nézzen körül honlapunkon is. 

A felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalókat felvételi tájékoztatónkban találják. 

 

Üdvözlettel: 

az iskola vezetősége 


