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Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium,
Művészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda,
Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM
választható második idegen nyelvek:
angol, német, olasz nyelv

NÉGYÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI 
KÉPZÉS
általános tanrendű

NÉGYÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI 
KÉPZÉS
általános tanrendű – sportoló diákok tagozatkód: 0001

tagozatkód:
angol nyelv: 0002
német nyelv: 0003

Cím: 5600 Békéscsaba,
Szeberényi tér 2. Pf.: 426

Köveskúti Péter
intézményvezető
telefon: 06-66/527-560
fax: 06-66/527-550
email: koves@begart.hu

OM azonosító: 028395
e-mail: beg@begart.hu

Keresztyén szellemiség.

Hagyományos értékek
közvetítése:
Isten, haza, család.

Általános tantervű 
gimnáziumi osztályok.
.
Több tantárgyból emelt
szintű érettségi vizsgára
felkészítés.

Iskolánk az elsők között
csatlakozott a programhoz,
a képzés tartalma és
szerkezete letisztult.

Elvárásaink alapján
a diákok 80%-a középfokú
nyelvvizsgát tesz.

A nyelvi képzés haladó
szintről indul, az általános
iskolából jeles vagy jó nyelvi
eredménnyel rendelkező
diákok jelentkezését várjuk.

Erasmus +
pályázatokon keresztül
külföldi utak lehetősége.

A négyévfolyamos
gimnáziumi osztályainkba
várjuk jól tanuló sportoló
diákok jelentkezését.

Általános Iskola:
Mátyásné Orosz Mária
intézményvezető-helyettes
telefon: 06-20/824-3755
e-mail: mom@begart.hu

Virágzó iskolai diákélet,
a tanulás és a szabadidő 
egyensúlya.

Felvételi vizsga nincs.

Felvétel általános iskolai
tanulmányi eredmény
alapján.

Az iskolai és egyházi
alapítványok révén
lehetőségünk van
a tehetséges tanulók
jutalmazására.

A 11. évfolyamtól a képzés
a tehetséggondozásra épül.

Felvételi vizsga nincs.

A felvételi az általános
iskolai tanulmányi
eredmény alapján
történik.

Felvilágosítást nyújt:
Kutyejné Ablonczy 
Katalin
kollégiumvezető

125 fős koedukált
kollégiumunk 14-19 éves
diákjai számára minden
feltétel adott az elmélyült
tanuláshoz és a szabadidő
hasznos és kulturált
eltöltéséhez.

telefon: 06-30/387-0739
email: otthon@begart.hu
cím: 5600 Békéscsaba,
Árpád sor 22.

Gimnázium:
Juhász Ágnes
intézményvezető-helyettes

telefon: 06-20/227-1539
e-mail: bjagi@begart.hu

Nyílt napok:
 12.07. 08:30
 01.11. 08:30

Választható nyelv: angol, 
német, olasz. 

Iskolánk BME 
Nyelvvizsgaközpont.

Iskolánk ECDL 
vizsgaközpont.

Igény szerint 
tehetséggondozás, szükség 
szerint felzárkóztatás.

Sokszínű sportélet.

Az első évben (0. évfolyam)
heti 13 órában három
nyelvtanár foglalkozik
a diákokkal.

A második idegen nyelvből
is biztosított az emelt szintű
érettségire való felkészítés.

Az iskolánkban BME
Nyelvvizsgaközpont 
működik.

ECDL - az idegen nyelv
mellett a NYEK évfolyam
másik súlyponti területe
az informatika.

Edzésigényeiket egyéni
elbírálással vesszük
figyelembe.

 
Szeberényi
Gusztáv Adolf
Evangélikus Iskola

tagozatkód: 0001

KOLLÉGIUM


