SZAKGIMNÁZIUMI
KÉPZÉS (ÚJ!)

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ
MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI
KÖZÉPISKOLÁJA
Székhely:

Rendészet és közszolgálat ágazat
(4 év/ 9-12. évfolyam)
OM: 200917 / Telephelykód: 002 / Tagozatkód: 0002

• A későbbiek során szívesen dolgoznál központi,
területi és helyi önkormányzati szerveknél?
• Szívesen foglalkoznál közigazgatási eljárás
keretén belül ügyfelekkel?
• Részt vennél közigazgatással kapcsolatos
döntések előkészítésében?
Ha válaszod igen, akkor jelentkezz hozzánk, és a
4 év elvégzése után, az érettségivel együtt az alábbi
szakképesítést is megszerezheted:
Közszolgálati ügykezelő (52 481 02)
Tanulj még egy évet (13. évfolyam),
és megszerezheted az alábbi szakképesítést:
Közszolgálati ügyintéző (54 345 01)

6724 Szeged, Bálint Sándor u. 14.

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ
MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI
KÖZÉPISKOLÁJA
8. OSZTÁLYOSOKNAK IS!

(A Piarista Gimnázium épületében, a Rókusi Tesco
mögött)

2018. szeptember 1-től Szeged, Rigó u. 24/D
(Mars tér és az Árkád közelében)

Weblap:
www.mffg.hu
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Facebook:
www.facebook.com/baptistakozep/
Telefon:
62/549-095, 20/478-4819
E-mail:
mora.ferenc@baptistaoktatas.hu

Nyílt napok:
• 2017. december 13. 17.00 órától
• 2018. január 11. 17.00 órától
• 2018. február 1. 17.00 órától
Személyes találkozó ezeken kívül is lehetséges,
előzetes telefonos egyeztetés után!
Helyszín: Szeged, Bálint Sándor u. 14.

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ
2018/2019

ISKOLÁNK,
HITVALLÁSUNK

MIÉRT VAGYUNK
JÓ VÁLASZTÁS?

GIMNÁZIUMI
KÉPZÉS

Több mint 10 éves múltra visszatekintő intézményünk
küldetése, hogy tanulóink önálló, felelősségteljes
cselekvésre, őszinteségre, szabadságra törekvő,
saját magukra a mértékletesség, másokra a
türelem keresztényi erényeit alkalmazó, helyes
erkölcsi érzékkel rendelkező, problémamegoldó
személyiséggé váljanak.

• Együttműködő, derűs iskolai légkör
• Nagy szakértelemmel bíró, lendületes, kreatív
tanári csapat: “Év nevelőtestülete” díj 2017-ben
• Túlterhelés nélküli, korszerű módszerek az
érettségire való felkészítésben
• USA-ból érkezett, anyanyelvi tanárok az angol
nyelv oktatásában
• Közösségi élmények
• Jó megközelíthetőség: Mars térhez közel (Szeged,
Rigó u. 24/D)
• Hangulatos, jó adottságokkal rendelkező épület:
tágas, jól felszerelt tantermek, nagy udvar

Nappali rendszerű képzés – (ÚJ!)

Családias, stresszmentes oktatási környezetet
teremtünk, ahol a tanulók személyisége
megmutatkozhat és kibontakozhat, miközben
olyan tudásra tesznek szert, amivel sikeresen
leérettségizhetnek.
Közösségi programok keretén belül felejthetetlen
élményekben
gazdagodhatnak
diákjaink:
kirándulások határon innen és túl, szalagavató bál,
különböző ünnepi, sport- és kulturális programok
(színház- és múzeumlátogatás).

Hisszük, hogy a tanulás és az oktatás
egyben élmény is!

OM: 200917 / Telephelykód: 002 /Tagozatkód: 0001

• Általános tantervű gimnáziumba szeretnél járni?
• Még nem tudtad eldönteni, milyen szakmát
választanál?
• Esetleg egyetemre vagy főiskolára mennél?
Gyere gimnáziumi, nappali rendszerű képzésünkre,
és segítünk neked, hogy megtaláld az utad!

Esti munkarend szerinti képzés, 16 év felett
•
•
•
•
•
•

ingyenes oktatás és érettségi
otthonról elérhető digitális tananyagok
heti három tanítási nap
diákigazolvány
igényelhető családi pótlék 20 év alatt
jelentkezés 2018. áprilisától

A 2018-2019-es tanévtől oktatási palettánkat
nappali rendszerű gimnáziumi és szakgimnáziumi
osztályokkal bővítjük.

