Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium,
Általános Iskola, Óvoda
Az intézmény részt vesz az Oktatási Minisztérium által támogatott
Arany János Kollégiumi Programban
Cím: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1.Tel/fax 06/ 56 390 – 002
E-mail: tmbercsenyi@gmail.com ; honlap: www.bercsenyi.com

BERCSÉNYI MIKLÓS KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM,
ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA
BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Az iskola neve:
Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda
Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1.
Telefon/fax: 06-56/390-002
E-mail: tmbercsenyi@gmail.com
Igazgató: Kocsis Erzsébet
Intézményegység-vezető: Tóth Klára
ECDL vizsgára felkészítés: van

OM azonosító:
201573

Honlap: www.bercsenyi.com
Pályaválasztási felelős: Tóth Klára
Kollégiumvezető: Galsi Zoltán
Nyelvvizsgára felkészítés: van

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK
EGYEDI
KÓD

KÉPZÉSI
IDŐ

0001

4 év

TANULMÁNYI PROGRAM,
KERETTANTERV

TANULMÁNYI TERÜLET

OKTATOTT IDEGEN
NYELV

Kerettantervre épülő
angol, német
helyi tanterv
0002 4 év Kerettantervre épülő
angol, német,
helyi tanterv
0003 4 év Kerettantervre épülő
angol, német
helyi tanterv
0004 4 év Kerettantervre épülő
angol, német
helyi tanterv
0005 4 év Kerettantervre épülő
angol, német
helyi tanterv
0006 5 év Kerettantervre épülő
angol, német
helyi tanterv, Arany
János Kollégiumi
Program hátrányos
helyzetű tanulóknak
0007 8 év Kerettantervre épülő
angol, német
helyi tanterv,
tehetséggondozás
Kollégium: van
Felvételi vizsga:

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI
(pl. normál oktatás, emelt szintű oktatás…)

FELVEHET
Ő
LÉTSZÁM

Általános gimnáziumi képzés

20

Emelt szintű angol nyelvi képzés

20

Emelt szintű természettudományi képzés

15

Emelt szintű informatikai képzés

15

Belügyi rendészeti képzés

26

Gimnáziumi képzés, kollégiumi program

26

Nyolc évfolyamos tehetséggondozó
gimnáziumi képzés

26

Összesen: 148

A felvételi eljárást megelőző központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e? Igen. Az emelt angol nyelvi
oktatás (tagozatkód: 0002.)
Egyéb meghallgatás: Van. Az emelt angol nyelvi oktatás (tagozatkód: 0002.) szóbeli meghallgatás angol
nyelvből
A vizsgázó teljesítményének értékelése: A hozott pontok illetve a központi felvételin elért pontszámok
figyelembe vételével. Részletes pontszámítást a honlapunkon lehet megtekinteni. (www.bercsenyi.com)
Nyelvi előkészítő évfolyam indítása: nincs
A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe? Országos Tanulmányi Versenyen elért
eredményeket, nyelvvizsga eredményeket, a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget.
Nyílt nap időpontjai: 2019. november 18. (hétfő) a városi általános iskoláknak,
2019. november 21. (csütörtök) a vidéki általános iskoláknak
További információk: 0003. és 0004. tagozat indítása 10 fő esetén lehetséges
Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat.

A FELVÉTELI ELJÁRÁS (TAGOZAT KÓD: 0002)
Határidők, dátumok:
Jelentkezés az egységes írásbeli vizsgákra:
Egységes írásbeli felvételi vizsgák:
(9. évfolyamra jelentkezőknek)

2019. december 06.

Pótló írásbeli felvételi vizsgák:

2020. január 23. 14.00 óra

Angol nyelv szóbeli vizsga iskolánkban a 0002. programon:

2020. március 06. 14.30 óra

Pótló szóbeli vizsga:

2020. március 09. 14.30 óra

2020. január 18. 10.00 óra

2020. március 11. 14.30 óra
Az ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM (tagozat kód: 0006)
Az Arany János Kollégiumi Programba a felvételi eljárást az Emberi Erőforrások Minisztériuma utasításai
szerint szervezzük. Információk a programról a www.ajkp.hu honlapon. A pályázatnak tartalmaznia kell a
hiánytalanul kitöltött űrlapokat, melyek beszerezhetők intézményünkben, illetve az előbb feltüntetett
honlapon.
Határidők, dátumok:
Pályázatok benyújtása legkésőbb:

2020. január 28.

Tájékoztatás a pályázat elbírálásáról:

2020. február 8.

A tanulók értékelése:
Hozott
maximális
pontszám
általános gimnáziumi
képzés (0001.)
emelt angol nyelvi képzés
(0002.)
emelt
természettudományi
képzés (0003.)
emelt informatikai képzés
(0004.)
belügyi rendészeti
képzés (0005.)
AJKP (0006.)
nyolc évfolyamos
gimnázium (0007.)
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Egyéb információk:
A kollégiumi elhelyezés a gimnázium kollégiumába történik.
Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő tanulók a
Jelentkezési lap és a szakvélemény benyújtásával együtt írásban kérhetik a felvételi vizsga idejének és
módjának a szakértői vélemény szerinti megváltoztatását.

A BERCSÉNYI MIKLÓS KATOLIKUS GIMNÁZIUM
ÉS

KOLLÉGIUM,

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA
KOLLÉGIUMA

A kollégium a város központjában helyezkedik el, közel a gimnáziumhoz. Az udvara
rendezett, parkosított.
Létszám:
Az intézmény 96 diáknak tud helyet biztosítani, 48 fiú és 48 leány elhelyezésére van
lehetőség. Lehetőség van a nyolcosztályos gimnazisták elhelyezésére is, ezért
pedagógiai munkánk során a 10-18 éves korosztállyal foglalkozunk. A kollégiumi
tanulólétszámnak megfelelően a pedagógiai feladatokat hat főhivatású nevelővel, és
egy kollégiumvezetővel látjuk el.
Költségek:
A kollégiumban az étkezésért kell fizetni, az elhelyezésért nem. Az Arany János
Kollégiumi Programban résztvevőknek minden térítésmentes.
Az épület:
Az épület magasföldszintjén a fiúkat helyeztük el, egy önálló tanulóteremmel és egy
társalgóval, míg az emelet jobb- és balszárnyán a leányok laknak, egy nagyobb és
két kisebb tanulóteremmel, továbbá egy társalgóval rendelkeznek. Szárnyanként
egy-egy fürdőszoba megfelelő felszereltséggel biztosítja a komfortosságot. A
folyosók tágasak, minden kollégistának új kollégiumi szekrénye van. Saját
melegítőkonyhánkban lehet megmelegíteni a „hazait”.
Tanulás, kikapcsolódás:
A nyugodt tanulás mindenki számára biztosított a tanulószobákban a szilenciumok
alkalmával. A jó teljesítmény érdekében segítséget adnak a kollégiumi és gimnáziumi
nevelők a sokszínű felzárkóztató vagy tehetséggondozó foglalkozásokon.
Kikapcsolódásra is sok lehetőség van. A szabadidős tevékenységekhez szükséges
közösségi játékokat folyamatosan bővítjük. Sportszerek, társasjátékok, televíziók,
video-, CD-s rádiómagnók, hifi-tornyok és számítógépek ideális számban állnak
rendelkezésre. Az asztalifoci osztatlan népszerűségű. Az udvaron kosárpalánk és
kültéri pingpongasztal szolgálja a kikapcsolódást. Az alagsorban konditerem várja az
edzeni vágyókat, valamint zeneszoba hangszerekkel a zenélni szeretőket.
Művészeti köreinkben néptáncot, grafikát és festést vagy kerámiakészítést
választhatnak a kollégisták. Gyakran megyünk színházba vagy egy-egy városi
rendezvényre.

Minden évben megtartjuk hagyományos rendezvényeinket is: Ismerkedési est,
Mikulás, Karácsony, Farsang, disznóvágás, stb. Minden tanév végén – térítésmentes –
külföldi kirándulásra visszük tanulóinkat. Ezek igazi közösségé kovácsolják a
kollégistákat.
Még több információ érhető el az intézmény honlapján (www.bercsenyi.com), ahol
egy kisfilmen mutatják be diákjaink a kollégiumot.
Ismertetőnk végén bemutatjuk leendő új kollégiumunk látványtervét, amely
várhatóan 2021. szeptember 1-jén nyitja meg kapuit. A város legszebb helyén, a
törökszentmiklósi templomtéren lévő új kollégium szálloda szintű intézmény lesz 23 ágyas szobákkal, szobánként önálló vizesblokkal.

LEGYÉL TE IS BERCSÉNYIS KOLLÉGISTA!
SZERETETTEL VÁRUNK!

Hátrányos Helyzetű Tanulók
Arany János Kollégiumi Programja

A program ideje:

1 előkészítő év + 4 év

Tanulható idegen nyelvek:

angol, német nyelv

Felvehető tanulók száma:

26 fő

A program vidéki, halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű, valamint hátrányos helyzetű településen
élő tanulóknak biztosít kollégiumi elhelyezés mellett színvonalas oktatást.
A program célja:
A tanulók felkészítése a sikeres középiskolai érettségi vizsgákra, középfokú nyelvvizsga bizonyítvány,
ECDL vizsga, B kategóriás jogosítvány megszerzése.
A programban kiemelkedő szerephez jut a képességek, készségek fejlesztése, amelyek segítségével a
tanuló alkalmas lesz a középiskola elvégzésére, illetve a továbbtanulásra.
A képzés költségeit az állam finanszírozza, így a tankönyvek, a programok, a kollégiumi ellátás ingyenes,
az utazási költségeket is megtérítjük.
A felkészítő év programja:






az általános iskolai közismereti tárgyakból a tananyag szinten tartása, informatikai ismeretek,
tanulásmódszertan, kooperatív tanulási formák elsajátítása, önismeret, önfejlesztés,
pszichológiai gyakorlatok alkalmazása,
komplex művészeti ismeretek, korongozás, vizuális kultúra, hagyományőrző foglalkozások,
szervezett kulturális programokon való részvétel (koncertek, kiállítások, színházlátogatás),
kirándulások (Magyarországon, lehetőséghez mérten külföldön is).

A Kollégiumi Program biztosítja a tanuló számára legalább három, érettségit adó középiskolai
intézménybe történő tanulás lehetőségét. Így az előkészítő év után nemcsak a Bercsényi Miklós Katolikus
Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvodában, hanem a Székács Elemér Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, a Karcagi SzC Lábassy János
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában is folytathatja a tanuló tanulmányait, anélkül, hogy a
programból kikerülne.
A bekerülés feltételei:
A program hátrányos helyzetű és hátrányos helyzetű településen élő tanulók részére szerveződik. A
program számára hátrányos helyzetűnek tekintjük a közoktatásról szóló törvényben foglaltak
figyelembevételével azt a tanulót, aki megfelel a következő feltételeknek:



hátrányos helyzetű
halmozottan hátrányos helyzetű

Az Arany János Kollégiumi Programba pályázhat minden olyan tanuló, aki tavaly is pályázhatott, illetve
akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította és a
törvényes felügyeletét ellátó szülő a Gyvt.-ben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint
a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott
tanulmányait fejezte be sikeresen.

Az AJKP-ba a jelentkezési határidő: 2020. január 28.

A program keretében lehetőség van arra, hogy a célcsoporthoz tartozó tanulók középiskolai
tanulmányaikat a kollégiummal egy évig szorosan együttműködő középiskola AJKP-s előkészítő
osztályában vagy két tanítási nyelvű oktatásban a 9. évfolyamon kezdjék el.

Pályázati tudnivalók:
Az Arany János Kollégiumi Programba a felvételi eljárást az Emberi Erőforrások Minisztériuma utasításai
szerint szervezzük. Információk a programról a www.ajkp.hu honlapon. A pályázatnak tartalmaznia kell a
hiánytalanul kitöltött űrlapokat, melyek beszerezhetők intézményünkben, illetve az előbb feltüntetett
honlapon.

A pályázat beadási határideje (a postai bélyegző legutolsó dátuma): 2020. január 28. A pályázatot a
pályázati felhívás mellékletében szereplő intézményekből kiválasztott középiskolába kell postán
eljuttatni.

A borítékra kérjük, írják rá: Arany János Kollégiumi Program. A pályázat eredményéről a kiválasztott
középiskola 2020. február 8-ig tájékoztatja a jelentkezőket.

Iskolánkban lehetőség vanECDL tanfolyamokon
és vizsgákon való részvételre!
Cím: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1.
Telefon: 56/390-137, 56/390-002, 56/590-572
Fax: 56/390-002
E-mail: ecdl.bmg@gmail.com , tmbercsenyi@gmail.com
Honlap: www.bercsenyi.com
Kapcsolattartó: Katona Klaudia
Vizsgakártyák: Start (4 modul), Select (7 modul)
Vizsgadíj befizetés: fsz. Hivatalsegéd
Pénztári órák: 9-12h
(Bővebb felvilágosítás a gazdasági irodán kapható.

Igény szerint vállaljuk tanfolyamok

tanúsító kétnyelvű Európai Számítógép-

szervezését, lebonyolítását és vizsgáztatást!

használói Jogosítvány.

Az ECDL (European Computer Driving Licence
– Európai Számítógép-használói Jogosítvány)
az

informatikai

írástudás

nemzetközileg

egységes bizonyítványa. Az ECDL egységes
nemzetközi

szabályok

alapján

által

támogatott,

egységes

európai

számítógép-használói bizonyítvány, amely nem
elsősorban

az

informatikai,

felhasználói

ismereteket,

az



ECDL Start (4 modul)



ECDL Select (7 modul)

működő

moduláris vizsgarendszer. Az ECDL az Európai
Unió

Bizonyítványok:

hanem

a

informatikai

írástudás meglétét hivatott igazolni.
(Bővebb információért látogasson el az ECDL
Magyarország honlapjára!)

Alap modulok:


Számítógépes alapismeretek



Szövegszerkesztés



Táblázatkezelés



Adatbázis-kezelés



Prezentáció



Képszerkesztés



Online alapismeretek

Fakultatív modulok:
Vizsgakártya:
A sikeres vizsgák az első vizsga megkezdése

- képszerkesztés
- webkezdő

előtt megvásárolt vizsgakártyára (4 vagy 7
modulos) kerülnek bejegyzésre. A hét
modulvizsga letételével szerezhető meg a
nemzetközi vizsgakövetelmények teljesítését

ECDL Select
A modulokhoz kapcsolódó követelmények az
ECDL honlapján megtekinthetőek.

Választható nyelvek:

angol nyelv(emelt

5 óra, haladó és kezdő csoportok, 8 osztályos

tehetséggondozó 5 óra)

német nyelv

(emelt 5 óra, haladó és kezdő csoportok, 8 osztályos
tehetséggondozó 7., 8. évfolyam 2 óra, később 3 óra)
Diákjaink nagy számban tesznek idegen nyelvből előre hozott érettségit és 12.
évfolyamon emelt szintű érettségit.
Sokan büszkélkedhetnek középfokú nyelvvizsgával.
A nyelvi versenyeken kiemelkedő eredményeket érnek el tanulóink:
Pl.:

Ábrahám Örzse országos nyelvi verseny
Tiszaföldvár nyelvi versenyek
Megyei nyelvi versenyek (10. évf.)

A 6. osztályos megyei angol nyelvi versenyt minden évben iskolánk szervezi
Sokat kirándulunk:
Régóta működik
Gymnasiummal

cserediák

program

a

németországi

Stiftland

Művészeti oktatás
a Gimnáziumban
- 5-6. osztályban vizuális kultúra projekt keretein belül
készségfejlesztő gyakorlatok.
- Rajzolni szerető gyerekeknek vizuális kultúra szakkör
működik, ahol szabadidejüket hasznosan tölthetik el.
- Kézműves karácsonyi foglalkozás decemberben, ahol az
ünnepekre hangolódhat az egész iskola.
- Látogatások a budapesti Szépművészeti Múzeumba, aktuális
kiállítások megtekintése.
- A kollégiumban bent maradós hétvégéken kreatív hobby
foglalkozások.
- A kollégista diákoknak működik agyagozó és gyöngyfűző
szakkör is.
- Országos pályázatokon való eredményes részvétel.

A művészeti nevelés értékközvetítő, értékteremtő, egyben
személyiségformáló szerepet tölt be. Jelentősen hozzájárul a kultúra
értékeit becsülő, környezettudatos magatartás formálásához.

Sportolási lehetőségek az iskolánkban:
Kézilabda
Kosárlabda
Labdarúgás
Atlétika
Torna
Konditerem
Funkcionális edzés

