
Tisztelt Szülők, kedves Diákok! 
A kezükben tartott kiadványban a 2020-21-es tanév 
beiskolázási folyamatával kapcsolatosan találnak fontos 
információkat. 

A kiadványban nem szereplő információkkal, valamint a nyílt 
napok pontos beosztásával kapcsolatosan iskolánk weboldalán: 

www.bsrg.hu,
vagy elérhetőségeink valamelyikén tájékozódhatnak.

A nyílt napokra iskolatitkárunknál jelentkezhetnek be a 
+36 76 550 162 /101  telefonszámon.

NYÍLT NAPJAINK IDŐPONTJA, PROGRAMJA 

Baksay Sándor Református 
Gimnázium és Általános Iskola 

“Őrhelyemre állok, és megállok a bástyán” Hab 2,1

OM KÓD: 027948

ELÉRHETŐSÉG 
+36 76 550 162 

info@bsrg.hu 
6090 Kunszentmiklós 

Kálvin tér 17. 

Igazgató: 
Szolnoki Attila 

szolnoki.attila@bsrg.hu 

Igazgató-
helyettesek: 

nyolcosztályos 
gimnáziumi tagozat: 
Gyenes Magdolna 

gyenes.magdi@bsrg.hu 

négyosztályos 
gimnáziumi tagozat: 
Faragó Imre Gábor 

faragoig@bsrg.hu 

általános iskola: 
Bíró Judit 

biro.judit@bsrg.hu 

Nyílt nap: 
2020.03.17 és 18. 

kedd és szerda 

Beiskolázási szülői 
értekezlet: 

2020.03.16. hétfő  
17:00 

C épület

Az első 
évfolyamra 

jelentkezőknek

Az ötödik 
évfolyamra 

jelentkezőknek

Nyílt nap: 
2019.10.24. 

csütörtök 

Beiskolázási szülői 
értekezlet: 
2019.10.24.  

csütörtök  
7:30 és 17:00 

A 
kilencedik 
évfolyamra 

jelentkezőknek

Nyílt nap: 
2019.11.06. 

szerda 

Beiskolázási szülői 
értekezlet: 
2019.11.06.  

szerda 
7:30 és17:00 
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Iskolánk egyszerre megfelel a hagyománynak és kor kihívásainak. Egyaránt 
igaz ez a külső körülményekre és a belső tartalomra is. 

Külső körülmények:  

Legrégebbi épületünk az “öreggimnázium”. Itt működik a muzeális könyvtár és 
egy 240 fő befogadására alkalmas közösségi terem, melyet folyamatosan 
használunk különböző előadásainkon, csendesnapjainkon. 

1932-ben átadott főépületünk 2015-ben teljesen megújult, s lett méltó dísze a 
város központjának. Ebben az évben került átadásra a XXI. század 
elvárásainak megfelelő modern, jól felszerelt iskolaépületünk (B épület), 
amely ének-zene, technika-rajz, biológia, fizika és kémia szakelőadóknak, 
kémia labornak, osztálytermeknek és egy 600 m2 alapterületű tornateremnek 
ad helyet.  

2017 augusztusában elkészült az általános iskolánk új épülete (C épület). Az új 
építményben nemcsak osztálytermek, hanem egy közösségi rendezvények 
lebonyolítására alkalmas 300 m2-es aula, két informatika terem, valamint egy 
egész osztályt is befogadni képes, számítógépekkel, tabletekkel felszerelt 
diákkönyvtár is rendelkezésre áll. Az idei tanévkezdésre elkészült a gumi 
borítású, kültéri sportpályánk is. A felsorolt építmények 1,2 ha területen 
helyezkednek el, egy gyönyörűen parkosított iskolaudvar ölelésében. 

Közös, nagy rendezvényeinket a kunszentmiklósi református templomban 
tartjuk.  

ISKOLÁNKRÓL                    

MIÉRT JÓ BAKSAYSNAK LENNI? DIÁKVÉLEMÉNYEK: 

“Azért szeretek a Baksayba járni, mert a tanárok kedvesek és 
segítőkészek. Van lehetőség többféle különórára is, ha 
valakinek van kedve hozzá.” 

“Szeretem az iskola és azon belül az osztály légkörét. 
Szeretem hogy az osztállyal együtt oldjuk meg a problémákat, 
segítünk egymásnak, kitartunk egymás mellett.”



Belső tartalom: 

Jelenleg iskolánknak 635 tanulója van, ez a gyereklétszám három tagozaton 
oszlik el: általános iskola, nyolcévfolyamos gimnázium és négyévfolyamos 
gimnázium. 

Iskolánk egyházi mivolta, illetve 340 éves története is kötelez bennünket arra, 
hogy a hagyományos értékeinkhez ragaszkodjunk.  

Egyházi iskolánk akkor éri el célját, ha tanulóink megismerik a kegyelemre 
utaltságukat, elfogadják Istennek az Úr Jézusban felajánlott kegyelmét és 
további életük során az egyház életébe való betagolódásuk megtörténik.  

Az oktatási rendszer folyamatos átalakulása miatt a változtatásokra is 
nyitottnak kell lennünk. Iskolánk külön örömmel fogadja Kunszentmiklósról és 
a környező településekről érkező tehetséges gyerekeket. A tehetség 
kibontakoztatását a tanórákon kívül szakkörök segítik. A tantárgyi szakkörökön 
a fő cél a versenyfelkészítés. Nagyon sok kiemelkedő eredmény támasztja alá, 
hogy érdemes erre időt szánni. A sportolni vágyók a diáksport egyesületünk 
szervezésében működő edzéseken vehetnek részt. A művészetekben 
jeleskedő diákok énekkari, kamarazenei, fotó-, illetve rajzszakköri 
foglalkozásokon fejleszthetik képességeiket. Sok-sok fellépés, kiállítás 
kapcsán találkozhatunk az elvégzett munka gyümölcseivel.  

Élő testvériskolai kapcsolatunk van a németországi Blumbergben található 
reáliskolával. 

Az új elvárásoknak megfelelően az emeltszintű érettségire felkészítést, ahogy 
eddig is “faktok” segítik, illetve nyelvizsga előkészítőket is tartunk.

ISKOLÁNKRÓL 

MIÉRT JÓ BAKSAYSNAK LENNI? DIÁKVÉLEMÉNYEK: 
“Azért szeretek ide járni, mert ugyanazokat az értékeket képviseli, mint 
a családom. Tudok az iskolában is fejlődni a hitben. Jó közösségekbe 
lehet tartozni, mint például az énekkar, vagy a fotószakkör. A tanárok 
foglalkoznak velünk, és szívükön viselik gondjainkat.” 
"Hát...Sok mindent mondhatnék. De talán a legfontosabb, hogy a 
színvonalas oktatás mellett, mindenki úgy bontogathatja a szárnyait 
ahogyan csak szeretné. Rengeteg lehetőség van arra hogy megtaláljuk 
önmagunkat, mind sport, mind művészet vagy tudomány területén.Én 
rengeteg lehetőséget kaptam amit tudom, hogy talán más iskolában nem 
találtam volna meg.“



Képek iskolánk életéből

Tompa Mihály  
Emléknap

Szalagavató 
Bál

Meglepetés 
Tábor

Farsang

Gólyabál

Gimnáziumi 
Ballagás

Diáknap

Jótékonysági 
Est
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