
Szent Imre Katolikus Gimnázium,

Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola,

Kollégium, Óvoda

és Alapfokú Művészeti Iskola



Szellemi jogelődünk a Királyi Katolikus
Főgimnázium. Hosszú szünet után, a rend-
szerváltást követően, 1992-ben indult újra
iskolánk két párhuzamos osztállyal. 1995-
től nyolcosztályos gimnáziumi képzés-
sel bővültünk. Ma már a 16 gimnáziumi
osztályunk mellett általános iskolánk
is van. 2012 szeptemberében nyitotta
meg kapuit óvodánk a Szarvas utcán,
2013-tól pedig a művészeteknek –
a zenének és a néptáncnak – teret en-
gedve Alapfokú Művészeti Iskolává is
váltunk.

Az iskolánkba járó közel 800 diákot
több mint 100 pedagógus, hitoktató ta-
nítja, neveli. A 170 fős kollégiumunk-
ban 7 nevelőtanár dolgozik. Nevelőtes-
tületünk – Szent Imre példáját követve
– a maga sokszínűségében a keresztény
értékeket közvetíti diákjai felé. Kor-
szerű oktatási módszerekkel, igényes
szakmai munkával készítik fel a rájuk
bízottakat az önálló felnőtt életre.In
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Általános iskola (5-8. évfolyam)

„Ahány szóra vágyó gyermek,
a jövőnek megannyi lámpása a meglódult időben.”

(Sütő András)

Az általános iskola ötödik osztályától emelt óraszámú
idegen nyelvi (német vagy angol) képzésben vehetnek
részt az érdeklődő tanulók (heti 5 órában). A középfokú
nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzését egyéni fejlesz-
téssel is igyekszünk elősegíteni.

Nyolcadikos diákjaink a nagygimnáziumban matema-
tika, biológia és/vagy kémia, illetve bölcsészet (magyar
és/vagy történelem) tagozatos órákon folytathatják tanul-
mányaikat.

Hasznos információk:
1. Nyílt nap az ötödik osztályba készülő gyerekeknek:

2020. október 14. 7.45-től 11.15-ig.(kedd),
2. Jelentkezés a központi írásbeli felvételire: 2020. de-

cember 04. (péntek)
3. Központi írásbeli: (szombat)2021. január 23.
4. Beszélgetés a szülőkkel és a jelentkező diákokkal:

2021. március 1. és 12. között
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„Az iskolának az a feladata,
hogy a kérdezést természetes

és leküzdhetetlen szokásunkká tegye.”
(Örkény István)

Kisgimnazista diákjaink (heti 4+2 órá-emelt szinten
ban) tanulják a vagy tagozaton amatematikát bölcsészet
magyar (heti 4+1) és a történelem (heti 2+1) tantárgyakat.

Anyolcosztályos gimnáziumi képzésbe a központi fel-
vételi illetve a 3. és a 4. év(magyarból és matematikából),
végi hozott jegyek alapján vesszük fel a tanulókat. A ho-
zott jegyek a következő tantárgyakból állnak: magyar, ma-
tematika, idegen nyelv, környezetismeret és hittan.

Hasznos információk:
1. Nyílt nap az ötödik osztályba készülő gyerekeknek:

2020. október 14. 7.45-től 11.15-ig.(kedd),
2. Jelentkezés a központi írásbeli felvételire: 2020.

december 04. (péntek)
3. Központi írásbeli: (szombat)2021. január 23.
4. Beszélgetés a szülőkkel és a jelentkező diákokkal:

2021. március 1. és 12. között

Nyolcosztályos gimnázium
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„Azokért élünk, akit szeretünk,
azokért, akik igaznak tartanak.

A jövőnek élünk, a szépért, s jóért,
amit tehetünk!”

(Széchenyi István)

A négyosztályos gimnáziumi képzésben minden osz-
tályban az 1. idegen nyelvet (angol vagy német) heti 3+2
órában tanítjuk. A kilencedik évfolyam elején a tanulók
nyelvtudása alapján szintezett csoportokba soroljuk őket.

A 2. idegen nyelvet (angol vagy német vagy francia
vagy olasz) heti 2 órában oktatjuk. A német, a francia és az
olasz nyelv tanítása kezdő szintről indul.

Afelsőfokú továbbtanulásra való felkészítés érdekében
11. és 12. évfolyamon minden tantárgyból emelt szinten
és középszinten is órákat biztosítunk tanulóink számá-
ra.

A 2015-2016-os tanévtől fakultáció in-LEGO robot
dult iskolánkban, amelyen diákjaink megismerkedhetnek
az objektumorientált programozás rejtelmeivel; saját al-
kalmazásokat fejleszthetnek mobiljukra, és bevezetjük
őket a Linux operációs rendszer ismeretébe.

N
égyosztályos gim

názium
Négyosztályos gimnázium



Képzési területek:
1.) Emelt szintű matematika képzés (21-es kód):
E képzési formában az emelt szintű matematikai kép-

zés 9. és 10. évfolyamon heti 5 óra; 11. és 12. évfolyamon
heti 7 óra.

2.) Emelt szintű biológia és/vagy kémia képzés (31-es kód):
Ezen a tagozaton a biológia és a kémia tantárgyak közül

csak az egyik is választható. A biológia órák száma 9. és
10. osztályban heti 3; 11. és 12. osztályban heti 4 óra. A
kémia órák száma 9. osztályban heti 3; 10., 11. és 12. osz-
tályban heti 4 óra.

3.) Általános képzés (41-es kód):
E képzési formában a diákok az alapórák mellett az első

idegen nyelvet emelt óraszámban, heti 5 órában tanulják.

Hasznos információk mindenkinek:
1. a kilencedik osztályba készülő gyerekek-Nyílt nap

nek: (kedd),2020. október 14. 7.45-től 11.15-ig.
2. Tormássiné Kapitány Ágotha intézményvezető szülői

tájékoztatója: 2020. október 14. 11.20-tól.(kedd),
3. a központi írásbeli felvételire:Jelentkezés 2020. de-

cember 04. (péntek).
4. a négyosztályos gimnáziumba je-Központi írásbeli

lentkezőknek: (szombat).2021. január 23.
5. a jelentkező diákokkal:Felvételi elbeszélgetés 2021.

március 1. és 12. között.

Hitoktatói vagy lelkészi ajánlást minden képzési
típusba jelentkező tanulótól kérünk.
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Iskolánk kiemelt célja a tehetséges diákok felku-
tatása és fejlesztése. 2009 óta regisztrált, 2011-től
akkreditált kiváló tehetségpont vagyunk. Mun-
kánkat iskolapszichológus is segíti.

Tehetséggondozó tevékenységünk kiemelt
része a 2006 óta működő Talentumok Tehetség-
gondozó Program, amelynek célja, hogy a legte-
hetségesebb diákjainkat rangos országos és megyei
versenyekre készítsünk fel. Azok a tanulók, akik ebben a
programban részt vesznek, mentesülnek egy-egy tanítási
óra látogatása alól, helyette – szaktanári segítség mellett –
osztályozóvizsgát tesznek. Az így felszabadult idejüket a
versenyekre való felkészülésre tudják fordítani.

A Talentumok Tehetséggondozó Program mellett nép-
szerű iskolánkban a is, amelyGlobal Outreach Program
1990 óta biztosít magyar, litván, lett, cseh és szlovák
diákoknak az Amerikai Egyesült Államok 3 államának
katolikus iskoláiban egyéves tanulmányi ösztöndíjat.
Gimnáziumunkból a 2007-2008-as tanévtől kezdve kiváló
eséllyel pályáztak diákjaink az ösztöndíjra, és szinte
minden évben kijutott egy tanítványunk.

Talentumok



„Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek,
Megtanulják megtalálni a szeretetet a világban.”

(Dorothy Law Holte)

Igényes, otthonos környezetet nyújtó kollégiu-
munkban minden vidéki diákunk számára tudunk férőhe-
lyet biztosítani.

Aki aktív közösségi életet szeretne élni, várja a biliárd-
dal, asztali focival, dartscal felszerelt . Akiklubszoba
sportolni szeretne, a ben lehetősége van a sza-tornatermek
badidő aktív eltöltésére.

Aki egy kis egyedüllétre, el-
csendesedésre vágyik, a kollé-
gium kápolnája nyitva áll
előtte.

Nevelőtanáraink szemé-
lyes törődése, szakmai segít-
sége is végigkíséri a kollégiu-
mi éveket.

Kollégium
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„Legyen a zene mindenkié!”
(Kodály Zoltán)

Nálunk , hiszen diákjainknak ela zene „házhoz jön”
sem kell hagyniuk az épületet, saját iskolánk ad teret mű-
vészeti tevékenységükhöz. Ennek érdekében – az általános
iskolai énekoktatást segítve – jött létre a zenei alapfokú mű-
vészeti intézményegységünk.

Akisiskolások az általános iskola első és második osz-
tályában énekes alapú készségfejlesztésben vehetnek
részt, hangképzést tanulhatnak. Összehangolt módszer-
tan segítségével kialakítjuk a gyerekek zenei írás-olvasás
készségét.

Az érdeklődők már második osztálytól hangszeres
képzésben vehetnek részt (furulya, fuvola, gitár, hegedű,
orgona, ütő, zongora).A tanulmányokhoz szükséges hang-
szereket iskolánk ingyen kölcsönzi. A nem hordozható
hangszereken tanuló növendékeinknek van lehetőségük az
iskolában gyakorolni.Amunka ban zajlik, s ezegyéni órák
lehetőséget ad a zenetanárnak arra, hogy mindig az egyéni
optimális teljesítőképességnek megfelelően vezesse a fog-
lalkozást.

A hangszertanulás mellett a szolfézs kötelező tárgy
tanulóinknak. Az általános iskola 3-4. osztályától diákja-
ink megismerkedhetnek a kórusénekléssel, és kórustaggá
válva képviselhetik intézményünket különböző kulturális
eseményeken, versenyeken.

Zenei tanulmányaikat a gyerekek zeneiskolánkban egé-
szen 18 éves korukig folytathatják. Minden tanév végén
kapnak t is.zeneiskolai bizonyítvány
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Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink a tanórákon kívül is
kibontakoztathassák tehetségüket. Lelkes unkcserkészraj
érdekes és értékes tevékenységeket végez egész évben.
Legaktívabb diákjaink ot, s műso-iskolaújság iskolarádió
rokat szerkesztenek, ben tevékenykednek,színjátszó kör
igényes ünnepi műsorokat adnak elő.

Azok a nagygimnazisták, akiket érdekel a média vilá-
ga, kreatívnak érzik magukat, szívesen videóznának, meg-
tanulnának filmet összevágni, ettől a tanévtől médiaszak-
körön bővíthetik ilyen irányú tudásukat.

Az újonnan kialakított 1-12. évfolyamigLEGO termet
vehetik birtokba egy-egy speciális órán a tanulók, ahol
rendhagyó módon matematikai képességeiket fejleszthetik.

Énekkaraink az iskolai szentmiséket és az iskolai ün-
nepségeket teszik még szebbé. A művészetek iránt érdek-
lődő diákjaink járhatnak ökre,képzőművészeti szakkör
zeneórá néptánc balettkra, ra és re. Népszerűek a gyere-
kek körében a nyíregyházi, debreceni vagy akár budapesti

Tanórán kívüli tevékenységek
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színházlátogatás kiállításokok, . Egy-egy tematikus nap
vagy osztályprogram keretében zást szerve-közös mozi
zünk. Iskolánk aulájában pedig rendszeresen helyet adunk
képzőművészeti kiállításoknak.

A labdajátékok iránt érdeklődő gyerekek a , afutball
röplabda kosárlabdaés a közül választhatnak. Télen fa-
kultatív programként korcsolyázást és sítábort szervezünk.

Minden osztály a tanév elején többnapos tanulmányi
kiránduláson vesz részt, amely még jobban összeková-
csolja a közösség tagjait. Iskolánk tanulói bekapcsolódnak
a munkájába is. Ennek keretében – ésRákóczi Szövetség
testvériskoláinknak köszönhetően – diákjainknak lehető-
ségük van Erdélybe és Kárpátaljára utazni. Tanítványaink
közéleti elköteleződését bizonyítja, hogy a 2013-ban meg-
alakult ifjúsági csoportjába közülük is sokan belép-KÉSZ
tek.

Diákjaink kikapcsolódását, feltöltődését segíti az előző
tanévben bevezetett , ahol a lyukas óráikban„relax” szoba
kicsit megpihenve, esetleg egy-egy tea mellett, kellemes
légkörben beszélgethetnek, ellazulhatnak.
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2019. szeptember –
2020. március 15.

-Az Árpád-házi Szent Er-
zsébet életéről szóló orszá-
gos szépirodalmi pályázat

döntőjében 2. helyezést ért el Bálint Lili 10. b és 4. helye-
zést ért el Barátfalvi László 11.b osztályos tanuló. Felké-
szítő tanáruk: Béres Tímea.

- A Hebe Kft. országos többfordulós levelezős verse-
nyein magyar irodalom tárgykörben Jenei Johanna 11.c
osztályos tanuló 1.helyezést ért el, Kallós Teréz 6.b osztá-
lyos tanuló első helyezést és arany minősítést is szerzett.
Felkészítő tanárok: Gollerné Konyári Irén, Zákány Sán-
dorné.

- A Katolikus középiskolák XII. országos helyesírási
verseny döntőjében Dankó Csenge és Treszkai Lili 11. b
osztályos tanulók 2. és 7. helyezést értek el. Felkészítő ta-
náruk: Béres Tímea.

- A XXIII. Országos Szilárd Leó Fizikaverseny döntő-
jében Bálint Lili és Bacskai Boglárka 10.b osztályos tanu-
lók 8.helyezést értek el. Felkészítő tanáruk: Leitner Lász-
lóné.

- Biológia tantárgyból a Görögkatolikus Tudásolimpia
országos döntőjében 1. és 2. helyezést ért el Juhász Zsófia
és Treszkai Lili 11.b osztályos tanulók. Felkészítő tanáruk:
Urbin Istvánné.

- A Purple Comet nemzetközi online csapatversenyen
matematikából Bálint Lili 10.b, Barátfalvi László 11.b és
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Szalanics Tamás 10.b osztályos tanulók 1. helyezést értek
el. Felkészítő tanáruk: Kallós Béla.

- A Dürer Verseny csapattagjai matematikából orszá-
gos döntőben 8. helyezést értek el: Bálint Lili 10.b, Sajtos
Zsombor 9.b és Sarkadi Sándor 9.b. Felkészítő tanáruk:
Kallós Béla.

- Német nyelvből a Görögkatolikus Tudásolimpia or-
szágos döntőjében 1., 2., és 3. helyezést értek el Varga Szil-
veszter, Kovács Máté és Ragány Réka 9.b osztályos tanu-
lók. Felkészítő tanáruk: Ványiné Kundrát Valéria.

- A Curie Környezetvédelmi Emlékversenyen Béres
Annamária, Ilonczai Julianna és Szilágyi Júlia 6.b osztá-
lyos tanulók országos döntőben 1. helyezést értek el. Fel-
készítő tanáruk: Szegediné Bécsi Szilvia.

- Az Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaver-
seny döntőjébe került Péter Bence 9.b osztályos tanulónk
(A döntőre a prospektus nyomdába kerüléséig nem került
sor.) Felkészítő tanára: Szegediné Bécsi Szilvia.

- A Görögkatolikus Tudásolimpia történelem verse-
nyén Baranyi Boglárka 8. b osztályos tanulónk 2. helyezést
ért el. Felkészítő tanára: Tormássiné Kapitány Ágotha.

- Az I. Online „Otthoni dallamok” Országos Furulya-
verseny döntőjében 1. helyezést Farkas Vanessza 8.b. Fel-
készítő tanára: Vígh-KacsurAndrea.

- Angol nyelvből a Görögkatolikus Tudásolimpia or-
szágos döntőjében 2. helyezést ért el Réthy-Fercsik Olna
10.b osztályos tanulónk. Felkészítő tanára: Andrejkovics-
né Zsatku Gabriella.

Minden eredményhez szívből gratulálunk
tanulóinknak és felkészítő tanáraiknak!
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Zsohár Zsófia, a 2019/2020-as tanév végzős diákja, a di-
ákönkormányzat vezetője így vallott az iskolánkban töltött
évekről:

„Visszagondolva az elmúlt 8 évre, rá kellett döbbennem
arra, hogy mi nagyon gazdagok vagyunk. Ez az iskola na-
gyon gazdaggá tett minket. Rengeteg programon vettünk
részt, nagyon sok mindent csináltunk együtt, sok lehetősé-
get kaptunk. (…) Akik ezen az úton elindítottak bennünket,
azok tanáraink voltak, akiknek nagyon hálásak vagyunk,
akiknek ezúton is szeretném kifejezni köszönetünket. Kö-
szönjük, hogy próbálták átadni nekünk tudásukat, és bár-
mikor megkereshettük őket, akár személyes dolgainkkal is.
Bármikor leültek velünk beszélgetni, nem sajnálták tőlünk
az idejüket. Hálásak vagyunk a kollégiumi nevelőinknek,
(…) hiszen olyan dolgokat kaptunk tőlük, amelyeket – biz-
tos vagyok benne – mindenki a szívében hordoz majd.”

„Mi nagyon gazdagok vagyunk…”



Iskolánk „védjegyei”
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1. keresztény értékrend és nevelés
2. minőségi oktatás
3. biztos tudás
4. közös lelki programok
5. családias légkör
6. gyermekközpontúság



Nyíregyháza, Ungvár sétány 19.
Tel./fax: 42/444-300

Honlap:www.szentimre-nyh.hu
OM azonosító: 033665


