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Baptista Szeretetszolgálat EJSZ
Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája
2018.09.01-től új néven:
Szegedi Baptista Középiskola

Kötelező tantárgyak
•
•
•
•

Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Történelem
Idegen nyelv (angol/német)

Választható tantárgyak
2 éves képzés - Szakmunkás bizonyítvánnyal
rendelkezők:
• A szakmai végzettség kiváltja a választható
tárgyat.
Gimnáziumi oktatás:
• Informatika
• Biológia
• Földrajz
• Vizuális kultúra

Pótbeiratkozás:
2018. augusztus 27. hétfő, 9–17 óra között

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ
Móra Ferenc Felnőttoktatási
Középiskolája
2018.09.01-től új néven:
Szegedi Baptista Középiskola

Új székhely:
6724 Szeged, Rigó u. 24/D.
AZ ÁRKÁD-tól 150 méterre, a Mars térhez közel
(Régi székhely: 2018. július 31-ig Szeged, Bálint Sándor u. 14.
A Piarista Gimnázium épületében, a Rókusi Tesco mögött)

www.mffg.hu
www.facebook.com/baptistakozep/
20/478-4819

NEK,
K
E
T
T
Ő
N
L
E
F
ÉRETTSÉGI
LATT!
A
V
É
T
É
K
R
AKÁ

mora.ferenc@baptistaoktatas.hu

Az informatika és idegen nyelv tantárgyakat
csoportbontásban tanítjuk.

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ
2018/2019

ESTI MUNKAREND
SZERINTI KÉPZÉSEK
16 ÉV FELETT

NAPPALI RENDSZERŰ
KÉPZÉSEK

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.

Ingyenes oktatás és érettségi vizsga!

Gimnázium (4 év/ 9-12. évfolyam)

• Otthonról elérhető digitális tananyagok.
• Felnőttoktatásban
nagy
tapasztalatokkal
rendelkező tanárok.
• Diákigazolvány.
• A tanulmányi munka értékelése negyedéves
beszámolókon történik.

• Általános tantervű gimnáziumba szeretnél járni?
• Még nem tudtad eldönteni, milyen szakmát
választanál?
• Esetleg egyetemre vagy főiskolára mennél?

Miért vagyunk jó választás?

2 ÉVES ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ KÉPZÉS Szakmunkás végzettséggel rendelkezőknek

ISKOLÁNK,
HITVALLÁSUNK

• 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
• Kedvezményes kirándulások belföldre és külföldre
• Kedvezményes árú színház- és múzeumlátogatás
• Közösségi élmények, karácsonyi ünnepség
• Hangulatos, jó adottságokkal rendelkező épület:
tágas, jól felszerelt tantermek, nagy udvar

• érettségi négy tárgyból
• heti három tanítási nap, délutáni, esti időszakban
• családi pótlék 20 éves kor alatt igényelhető
Jelentkezés feltétele:
• iskolarendszerben sikeresen befejezett szakiskola,
szakmunkásképző és szakmai bizonyítvány vagy
szakmunkás bizonyítvány

GIMNÁZIUMI KÉPZÉS 4-1 ÉV (9-10-11-12. évfolyam)
A tanulmányi idő csökkenthető a sikeresen befejezett
gimnáziumi, szakközépiskolai évfolyamok számával!
• heti három tanítási nap, délutáni, esti időszakban
• családi pótlék 20 éves kor alatt igényelhető
Jelentkezés feltétele:
• általános iskola sikeres elvégzése
• nem tankötelezett, 16 éves kor felett

Gyere gimnáziumi, nappali rendszerű képzésünkre,
és segítünk neked, hogy megtaláld az utad!

Szakgimnázium
Rendészet és közszolgálat ágazat
(4 év/ 9-12. évfolyam)
• A későbbiek során szívesen dolgoznál
rendőrségnél vagy 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!

