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Pedagógiai programunk alapelvei 

 

A Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola a 

Magyarország Alaptörvénye és a Magyarországi Református Egyház 

Alkotmánya, valamint a lelkiismereti és vallásszabadságról és az egyházakról 

szóló hatályos törvények és jogszabályok szerint működő református 

közoktatási intézmény.  

Az iskola fenntartója a Kunszentmiklósi Református Egyházközség, vállalja 

az iskola fenntartásának terheit és segíti a szülőket abban a közös 

szolgálatban, hogy eleget tegyenek Jézus Krisztus parancsának: “Tegyetek 

tanítvánnyá minden népeket, tanítva őket”/ Máté ev. 28, 19./ E krisztusi 

parancsnak engedelmeskednünk akkor is, amikor a nem református vallású 

keresztyén családok gyermekeit és a meg nem keresztelt tehetséges 

gyermekeket is szeretettel fogadjuk iskolánkban. 

 
Célunk: 
 

Tanulóink nevelése kisgyermekkortól az érettségiig, hogy művelt, jellemes 

keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőivé, a magyar 

haza és a nemzet hűséges, áldozatkész és alkotó polgáraivá legyenek, akik 

mindenkor készek az örökölt és jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, 

gyarapítani, közvetíteni és továbbadni. Református tanulóinkat egyházunk 

hitvalló tagjaivá, a nem református tanulóinkat - vallásuk szabad 

gyakorlásának biztosítása mellett – saját felekezetük és hitvallásaik 

megismerésére és a református egyház megbecsülésére neveljük (MRE 

Közoktatási Törvénye 1995. I. tv.). 

Diákjaink találják meg Istentől rendelt hivatásukat. Szeressék hazánkat, 

nemzetünket, anyanyelvünket, hagyományainkat, ismerjék és tiszteljék más 

népek kultúráját, nyelvét. Műveljék és őrizzék – Isten teremtésének rendje 

szerint – környezetüket, a természetet. Vigyázzanak életükre: testükre, 

lelkükre. Tiszteljék szüleiket, legyenek figyelmesek a segítségre szorulókkal 

szemben, és ha ők szorulnak segítségre, tudják elfogadni azt.  
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Céljainkat így kívánjuk elérni:  
 

Életünk zsinórmértéke a Szentírás, hitvallásaink a Heidelbergi Káté és a II. 

Helvét Hitvallás. Ezek szellemében megismertetjük növendékeinkkel életkori 

sajátosságaiknak megfelelően a Biblia igazságait és az egyháztörténet ma is 

érvényes tanulságait.  Hitéleti és gyülekezeti alkalmakon a közösségi élet 

örömének élményében részesítjük diákjainkat. A tudásvágy felkeltésével 

megalapozzuk a magas szintű műveltség megszerzését.  A tudományok 

segítségével rávezetjük a teremtett világ megismerésének és megőrzésének 

fontosságára. A kultúra időtálló értékeinek közvetítésével fogékonnyá 

tesszük növendékeinket a szépre. A reál és humán tudás átadásával 

fejlesztjük a józan, kritikus és önálló gondolkodást és a felelős cselekvés 

képességét.  Ápoljuk anyanyelvünket és nemzeti hagyományainkat, 

megmutatjuk, hogy a világ megismeréséhez számunkra ez az út adatott. 

Idegen nyelvek tanításával - német testvériskolai kapcsolaton keresztül - 

segítséget adunk a világban való tájékozódáshoz, tanuláshoz. Személyes 

életünkkel, közösségi rendezvényeinkkel, az elesettek, és a hátrányos 

helyzetűek segítésével, felzárkóztatásával példát és bíztatást adunk a 

kötelességtudat és áldozatvállalás kialakulásához. 

Tanáraink és technikai munkatársaink küldetésüknek tekintik, hogy 

munkájukkal, példamutató életükkel e célokat és feladatokat megvalósítsák. 

Küldetésünknek minden tudásunkkal, erőnkkel igyekszünk eleget tenni, 

Isten dicsőségére és mindnyájunk örömére. 

 

A kunszentmiklósi református iskola története 

 
Kunszentmiklós ősi kun település, a Felső-Kiskunság központja. Minden 

valószínűség szerint elemi iskolai oktatás kezdetleges formában már a XVI. 

század második felében működött városunkban. A lelkészek 1626-tól (Kiss 

Sallai Tállyai Gergely) ismertek, Enyedi Miklós az első rektor, akiről név szerint 

is tudunk 1690-ből.  

 A gimnázium alapításának évét 1679-re tesszük 
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1764-ben elkészült az első "Catalogus Librorum scholae reformatae 

Kunszentmiklósiensis", amely egyben bizonyítja az iskola könyvtárának 

egykorú voltát is. 

1766-tól vezették az iskola anyakönyvét.  

1798-99-ben fölépült a ma is álló Öreggimnázium utcai szárnya. 

1814-ben a gimnázium hivatalosan is bekerült az országos középiskolák 

jegyzékébe.  

A későbbi negyvennyolcas ifjak több helyi és országos hírű személyisége 

tanult itt a XIX. században: Ács Károly, Petőfi és Jókai majdani barátja, a 

szabadságharcos ”gerillavezér"; Bankós Károly, szintén Petőfi barátja és 

leghűbb kortese; Virágh Gedeon, a Felvidékről ezer veszélyen át hazatérő 

"nyolcvan huszár" egyik parancsnoka. Ezekről az ifjakról írta Petőfi 1845-ben, 

fáklyás fölköszöntetése után: "Kiskunsági Szentmiklósnak ifjú népe 

„Benyitottál a szívemnek közepébe". 

Az iskola első nyomtatott értesítője 1854-ben jelent meg. 

1866-ban került az egyház élére Baksay Sándor, akivel új korszak 

kezdődött iskolánk életében.  

1886-ban fölépült a ma is álló Öreggimnázium északi szárnya két új 

tanteremmel és egy tágas auditóriummal.  

1913-ban fejlesztették főgimnáziummá iskolánkat, 1917-ben 

érettségiztek először az intézményben. 

1915-ben elhunyt Baksay Sándor hagyatékából az 1918/19-es tanévben 

megnyílhatott az újonnan épített konviktus ötven tanuló számára.  

Vargha Tamás lelkipásztori szolgálata alatt, 1924-ben megerősödve állt 

talpra az akkor már Kunszentmiklósi Református Reálgimnázium.  

1926-ban vette föl iskolánk Baksay Sándor nevét. 

1931-ben adták át ünnepélyesen a város központjában magasodó mai 

főépületet.  

id. Miklóssy János tanítványai három ízben nyerték meg az országos 

középiskolai atlétikai csapatversenyt. 

Számos kiválóságot nevelt az iskola: irodalomtörténészt, nyelvészt, 

néprajzosokat, régészt, levéltárost, válogatott atlétákat, operaénekeseket és 

festőművészeket, egyetemi tanárokat és tudós teológusokat, és még sok-sok 
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nagyszerű embert, akik "csak" itt érettségiztek, de mindig és mindenütt 

megállták a helyüket az életben az innen kapott útravalóval. 

1944/45 telén orosz katonai kórházat rendeztek be a gimnáziumban, s a 

telet a templomban töltötte az iskola.  

1948. június 4-én tantestületi értekezleten jelentették be a felekezeti 

iskolák államosítását. 

Az államosított iskola az 1950/51-es tanévtől Damjanich János nevét vette 

föl. Megszűnt az iskola nyolcosztályos jellege. 

1962-től 1972-ig növényvédő-gépész szakközépiskolaként is működött 

intézményünk. 

1964-re fölépült az iskola új épületszárnya. 

1989-ben újra fölvettük Baksay Sándor nevét, megszerveztük az első 

öregdiák találkozót, Pro Schola emlékplakettet alapítottunk az iskola hírnevét 

öregbítő volt diákjainknak, a volt "Baksaysoknak" és "Damjanichosoknak" 

egyaránt.  

Az 1990/91-es tanévtől kezdődően indult újra – az országban 

harmadikként – a nyolcosztályos gimnáziumi tagozat. Azóta az e tagozaton 

érettségizett osztályok kiváló eredményei bizonyítják a tehetséggondozás 

létjogosultságát. 

1992. április 1-től a gimnázium és az internátus a Kunszentmiklósi 

Református Egyházközség tulajdonába került vissza,  

2000-ben a gyülekezet az általános iskola újraszervezésekor iskoláit, 

internátusát egy közös igazgatású közoktatási intézménnyé alakította 

Kunszentmiklósi Református Kollégium néven.  

2008 óta használja iskolánk jelenleg is érvényes hivatalos nevét. 

Kormányzati támogatásból épületeink felújítására, bővítésére került sor a 

2014-2015. tanévben.  

Az 1964-ben átadott új épület helyén a jelenlegi legújabb épületben 5 

osztályterem, biológiai előadó, kémia előadó, kémia labor, fizika előadó, 

vegyszer raktár, szertárak, művészeti terem, technika terem, olvasó, 

könyvraktár, 600 m2-es (kosárlabdapálya méretű) tornaterem 4 öltözővel, 

orvosi szobával kapott helyet. A főépület homlokzata is megújult, és az udvar 

is megszépült. 
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2016 nyarán az általános iskola épülete is elbontásra került, helyette egy 

teljesen új épületben kezdődött meg a tanítás a 2017/2018-as tanévben. 8 

osztálytermet, 2 informatika termet, 1 nagyméretű olvasótermet, 2 

csoportbontásra alkalmas termet, rendezvények lebonyolítására alkalmas 

közösségi teret vehettek birtokukba diákjaink. 

2020-ban megtörtént az iskola ebédlőjének a teljes felújítása, átalakítása 

és modernizálása. Így már a teljes épületegyüttesünk megújulva várja az új 

diákjainkat. 
 

Felvétel a gimnázium nyolcosztályos tagozatára 
Kód:  027948-0002 

Iskolánk nyolcosztályos tagozatára az általános iskola 4. osztályát végzett 

tanulókat várjuk. Intézményünkbe az a tanuló vehető fel, aki – szüleivel 

együtt - elfogadja a Pedagógiai Programunkat és Házirendünket.  

Jelentkezni központilag meghatározott módon lehet. A jelentkezéseket a 

KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer egyéni jelentkezők számára készített 

felületén lehet rögzíteni, és ugyanitt állítható elő a felvételi lapok (jelentkezési 

lapok és tanulói adatlap). A rögzítést az általános iskola is megszervezheti. Az 

egyéni jelentkezők továbbítják a jelentkezési lapot a középfokú iskolába, a 

tanulói adatlapot pedig az Oktatási Hivatalba. A felvételről a Magyarországi 

Református Egyház Oktatási Törvénye által előírt református többség 

biztosításával az igazgató dönt.  

A nyolcosztályos tagozaton a felvételi eljárás során figyelembe vesszük a 

tanuló által hozott tanulmányi eredményeket (a 3. osztály évvégi és a 4. 

osztály félévi eredményeiből számítunk hozott pontot) és a központilag 

kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli 

vizsga eredményeit.  

• A felvételi rangsorolás alapja: az írásbeli felvételi és a tanulmányi 

eredmények összesített pontszáma. 

• Figyelembe vesszük a sajátos nevelési igényű tanulók, illetve a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók által 
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hozott szakértői és rehabilitációs bizottság vagy nevelési tanácsadó 

szakvéleményét. 

• Az azonos tanulmányi eredményt elérő tanulók közül a rangsorolásnál 

előnyt élveznek a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók.  

• Tájékoztató beszélgetést szervezünk a jelentkezők és szüleik számára, 

melynek célja az iskola és az iskolai hitélet bemutatása. 

• Lehetőség szerint lelkészi ajánlást kérünk.  

Saját általános iskolánk 4. osztályt végzett tanulóinak a felvételéről a 3. 

osztály évvégi és a 4. osztály félévi eredményei alapján döntünk. 
 

A nyolcosztályos tagozat felépítése 
 

Az iskola nyolcosztályos tagozata az érvényes tantervhez, a tanulók 

életkori sajátosságaihoz igazodva három szakaszra osztható. A tanévek végén 

a tanulók különböző tantárgyakból osztályvizsgát tesznek.  

Kötelezően választandó erkölcsi tárgyak: református hittan vagy római 

katolikus hittan. 
 

a) Előkészítő, alapozó, szintrehozó szakasz /5-6. osztály/ 
 

A szakaszban a különböző iskolákból jövő tanulók egységes szintrehozása 

történik. A szakaszt a viszonylag kevés, nagy óraszámban tanított alapozó 

tantárgyak jellemzik. A tanító-nevelő munka igazodik az életkor igényéhez. 

Sok játék, drámapedagógiai módszerek is jellemzik a munkát. Kiemelt feladat 

az anyanyelv, a matematika, az idegen nyelv megalapozása. Angol vagy 

német nyelv választható.  
 

b) Orientációs szakasz /7-10. osztály/ 
 

A szaktudományok éveinek is nevezhetnénk ezt a szakaszt. Sok 

szaktudomány önálló tantárgyként jelenik meg. A NAT 2020 előírásai miatt 

ezen a tagozaton is csak a 9. évfolyamon kezdik meg a tanulók a második 

idegen nyelv tanulását. Több tárgyból a szakasz végére el kell érni az általános 
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műveltséghez szükséges szintet. Ebben a szakaszban tovább folytatják 

informatikai tanulmányaikat. 

 

c) Specializációs, pályaválasztás előkészítő szakasz /11-12. osztály/ 
 

A nyolcosztályos képzés záró szakaszának kiemelt jelentősége van. A sza-

kaszt jellemzik a kevés, de nagy óraszámban tanult tantárgyak. Az érettségire 

és a felvételire való felkészülést, a pályaválasztást segítik a „fakultációs” órák. 

Vállaljuk tanulóink felkészítését az emelt szintű érettségire. 

 

Belső vizsgarendszer a Baksay Sándor Gimnáziumban 
 

Tanulóink a tanévek végén osztályvizsgát tesznek. A vizsgák anyagát az 

aktuális tanév anyagából állítjuk össze. Az írásbeli vizsgák időtartama 1 – 3 

óra. A szóbeli vizsgák 2-3 szaktanárból álló bizottságok előtt zajlanak. Ezek 

tételeit a második félév elején közöljük a tanulókkal. Egy-egy szóbeli vizsga 

időtartama nem több 15 percnél. A vizsgajegy jelentős súllyal bír a tanév végi 

osztályozásnál.  

 

Tanórán kívüli oktatás-nevelés 
 

A nyolcosztályos tagozat tanórán kívüli oktató-nevelő munkáját 

különböző szakkörök, bibliaórák, a Diáksportegyesület, művészeti-, sport-, és 

tanulmányi versenyek segítik. Fontos szerepe van a nevelésben az 

osztálykirándulásoknak és a táborozásoknak. 
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A nyolcosztályos tagozat óraszámai 
Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és 
irodalom 

4 4 3 + 1 3 3 4 4 + 1 4 

I. idegen nyelvek 3 3 + 1 3 3 + 1 3 3 4 4 
II. idegen nyelv         3 + 1 3 + 1 3 + 1 3 + 1 
Matematika 4 4 3 + 1 3 + 1 3 + 1 3 + 1 3 + 2 3 + 1 
Történelem 2 2 2 2 2 2 3 3 + 1 
Erkölcstan 
(hittan) 

1 1 1 1         

Állampolgári 
ism. 

      1       1 

Hon- és 
népismeret 

  + 1             

Természettud., 
termismeret. 

2 2             

Biológia     2 1 3 2     

Fizika     1 2 2 3     

Kémia     1 2 1 2     

Földrajz     2 1 2 1     

Ének-zene 2 1 1 1 1 1     

Természettud.             2   

Vizuális kultúra 1 1 1 1 1 1     
Dráma és 
színház 

+ 1               
Művészetek: 
vizuális kultúra 

            1   

Mozgóképkul-
túra és 
médiaismeret  

              1 

Technológia: 
digitális kultúra 

1 1 1 1 2 1 2   

Technológia: 
technika és 
tervezés 

1 1 1 
  

        

Testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5 
Osztályfőnöki / 
közösségi 
nevelés 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Kötött célú 
órakeret (FAKT) 

            4 6 

Kötelező alap 26 + 1 26 + 2 28 + 2 28 + 2 32 + 2 32 + 2 30 + 4 31 + 3 
Hittan kötelezőn 
felüli része 

1 1 1 1 2 2 2 2 

Egyházi ének  1  1         

ÖSSZ.ÓRASZÁM 29 30 31 32 36 36 36 36 

A + jellel jelölt óraszámok a NAT 2020 alap óraszámához helyi döntés alapján plusszban 

adott óraszámokat jelzik 
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Felvétel a gimnázium négyosztályos tagozatára 
Kód: 027948-0001 
 

Az iskolánk négyosztályos tagozatára az általános iskola nyolcadik 

osztályát végzett tanulókat várjuk. Intézményünkbe az a tanuló vehető fel, 

aki - szüleivel együtt - elfogadja a Pedagógiai Programunkat és 

Házirendünket. Jelentkezni a központilag meghatározott módon lehet.  

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 37. § (1) bekezdése alapján az 

általános iskola tanulója esetében a felvételi lapok kitöltését az általános 

iskola szervezi meg. A felvételi lapokat (Tanulói adatlap, Jelentkezési lapok, 

Módosító tanulói adatlap) az általános iskola a kitöltéséhez szükséges adatok 

ellenőrzése és rögzítése után a KIFIR rendszerben állítja elő, és megküldi a 

felvételt hirdető középfokú iskolába, valamint az Oktatási Hivatalba. A 

felvételről a Magyarországi Református Egyház Oktatási Törvénye által előírt 

református többség biztosításával az igazgató dönt.  

A felvételi rangsorolás alapja: központi írásbeli felvételi vizsgán szerzett 

pontszám és a felső tagozatban elért tanulmányi eredmények összesített 

pontszáma (5., 6., 7., évvégi és a 8. félévi összes jegyből számított átlag). 

• Figyelembe vesszük a sajátos nevelési igényű tanulók, illetve a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók által 

hozott szakértői és rehabilitációs bizottság vagy nevelési tanácsadó 

szakvéleményét. 

• Az azonos tanulmányi eredményt elérő tanulók közül a rangsorolásnál 

előnyt élveznek a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók. 

• Tájékoztató beszélgetést szervezünk a jelentkezők és szüleik számára, 

melynek célja az iskola és az iskolai hitélet bemutatása. 

• Lehetőség szerint lelkészi ajánlást kérünk. 

 

Saját általános iskolánkból jelentkezőkre vonatkozó eljárás 
 

• A négyosztályos tagozaton felvételi vizsga nincs részükre. 

• A négyosztályos tagozaton a felvételi eljárás során figyelembe vesszük 

az általános iskola felső tagozatából hozott tanulmányi eredmények 

átlagát: az 5., 6., 7. évvégi és 8. félévi összes jegyből számítjuk az átlagot. 
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• A jelentkezők rangsorolásának alapja a tanulmányi átlag. 

• Figyelembe vesszük a sajátos nevelési igényű tanulók, illetve a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók által 

hozott szakértői és rehabilitációs bizottság vagy nevelési tanácsadó 

szakvéleményét. 

• Az azonos tanulmányi eredményt elérő tanulók közül a rangsorolásnál 

előnyt élveznek a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók.  
 

A négyosztályos tagozat felépítése  

 

A kötelezőnél magasabb óraszámban tanítjuk a haladó idegen nyelvet 

(angol, német), a matematikát és az informatikát. A négyosztályos 

gimnáziumi tagozat folyamata két szakaszból áll. A tanévek végén egyes 

tantárgyakból osztályvizsgákat tartunk. Kötelezően választható erkölcsi 

tárgyak: református hittan vagy római katolikus hittan. 

 

a) Szintrehozó, alapozó előkészítő szakasz /9-10. osztály/ 
 

A négyosztályos tagozat első két tanévében a különböző iskolákból jött 

diákok összeszoktatása, a középiskolás tanulási módszerek elsajátíttatása, a 

tudományok megalapozása történik. Nagyon fontos szerepe van a helyes 

értékrend és magatartási szokások kialakításának. 

 

b) Specializációs, pályaválasztás előkészítő szakasz /11-12. osztály/ 
 

A négyosztályos tagozat második felében a kialakított szokások 

segítségével az érettségire való felkészítés és a pályaválasztás előkészítése 

történik. Nagyon fontos, hogy a szakasz elejére kialakuljon a tanuló 

továbbtanulási orientáltsága. Az érettségire és a felvételire való felkészülést, 

a pályaválasztást segítik a „fakultációs” órák. Vállaljuk tanulóink felkészítését 

az emelt szintű érettségire. 

Idegen nyelvek oktatása 
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A gimnáziumban kötelezően két idegen nyelvet tanulnak a diákok. Haladó 

szinten az általános iskolában tanult nyelvet (angol vagy német) heti 4 órában 

tanulják. A második idegen nyelv kezdő szinten a következőkből választható: 

angol, német, francia, (orosz). Célunk, hogy a haladó nyelvből középfokú 

nyelvvizsgát szerezzenek tanulóink. 

 

Fakultációk, szakkörök 
 

Megfelelő érdeklődés, igény esetén bármely tárgyból indítunk 

tehetséggondozó szakkört. A 11-12. évfolyamok számára emeltszintű 

érettségire előkészítő fakultációkat szervezünk órarendbe iktatottan heti 2-3 

óraszámban. Kisebb létszámú csoportok esetében egyéni fakultáció indul 

délutáni órakeretben heti 2 órában. 

 

Informatika oktatásunk 
 

Mindig nagy szerepet kapott iskolánkban az informatika oktatás, a 9-10. 

évfolyamon kötelező órakeretben tanulják a tantárgyat diákjaink. 

Szaktantermeink a délutáni órákban szakköri, vagy egyéni formában is nyitva 

állnak a diákok előtt. 11-12. évfolyamon fakultáció keretében is választható a 

tantárgy.  

 

Tanórán kívüli oktatás-nevelés 
 

A tanórán kívüli nevelő-oktató munkánkat szakkörök, önképzőkörök, 

tehetséggondozó foglalkozások segítik. A művészeti nevelés színtere az 

énekkar és a rajz szakkör. Jótékonysági esten mutatják be diákjaink, hogy a 

tanulás mellett mennyire szerteágazó az érdeklődésük, mennyi mindennel 

foglalkoznak iskolán belül és kívül. A Diáksportegyesület, az 

osztálykirándulások, az erdei iskola, a táborozások mind segítik nevelő 

munkánkat, a közösségépítést.  
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A négyosztályos tagozat óraszámai: 

 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 3 + 1 4 4 + 1 4 + 1 

I. idegen nyelv 3 3 + 1 4 4 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 + 1 3 + 1 3 + 2 3 + 1 

Történelem 2 2 3 + 1 3 + 1 

Állampolgári ism.       1 

Biológia 3 2     

Fizika 2 3     

Kémia 1 2     

Földrajz 2 1     

Ének-zene 1 1     

Természettudomány     2*   

Vizuális kultúra 1 1     

Művészetek: egyházi ének 
vizuális kultúra 

    1   

Mozgóképkultúra és 
médiaismeret  

      1 

Technológia: digitális kultúra 2 1 2   

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Kötött célú órakeret (FAKT)     4 6 

Kötelező alap 32 + 2 32 + 2 30 + 4 31 + 3 
Hittan (kötelezőn felüli 
része) 

2 2 2 2 

Egyházi ének         

ÖSSZ. ÓRASZÁM 36 36 36 36 

A + jellel jelölt óraszámok a NAT 2020 alap óraszámához helyi döntés alapján plusszban 

adott óraszámokat jelzik 



Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola 

15 

Iskolánk díjai 

 
Babócsa díj 
A tanév során a történelem tantárgyból legkiemelkedőbb eredményt elért 

tanulót jutalmazza. 
 

Baksay Sándor Gimnázium legjobb sportolója 
A tanév legeredményesebb sportolója kapja a jutalmat. 
 

Baksay díj 
A végzős tanulók közül a négy vagy nyolc év során legkiemelkedőbb tanul-

mányi eredményt elért tanulót jutalmazza. 

Burián díj 
A tanév során idegen nyelvekből legkiemelkedőbb eredményt elért 

kunszentmiklósi tanulókat jutalmazza. 

Gál Sándor díj 
A zenében, képzőművészetben vagy az előadóművészetben sikeres végzős 

tanulókat díjazza az alapítvány.  

Lőrinczné díj 
Az OKTV-n vagy hasonló szintű tanulmányi versenyen szereplő legeredmé-

nyesebb tanulót és az érettségi vizsgákon legkiemelkedőbb tanulót jutal-

mazza. 

"Jó tanuló, jó sportoló" díj 
A tanév során a sport és a tanulmányok területén egyaránt kiemelkedő 

eredményt elért tanulókat jutalmazza. 

Varga Tamás díj 
A tanév során egy "alsós" és egy "felsős" tanulót jutalmaz, akik kiemelkedő 

eredményt értek el matematikából. 

A legeredményesebb általános iskolai tanuló díja 
Az általános iskola kiemelkedő diákjai támogatására. 

Az általános iskola legjobb sportolója 
A tanév legeredményesebb sportolója kapja a jutalmat. 
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Az iskolánkat támogató alapítványok, szervezetek  

 

Kunszentmiklósi Református Gimnázium Iskolai Alapítványa 
A szociálisan hátrányos helyzetű tanulókat segíti, és a taneszköz-fejlesztést 

támogatja az alapítvány.  
 

A Mező Gábor Alap az iskolai alapítvány keretén belül azokat a 12-es 

tanulókat jutalmazza, akik az iskolai és a gyülekezeti hitéletben és társaik 

keresztyéni megsegítésében példát mutatnak. 

 

 

Pro Bibliotecha Antiqua Baksayana Alapítvány 
A gimnázium múzeális könyvtárának gondozását segíti. 

 

Középiskolás Diáksport Egyesület 
Edzések, versenyeztetés támogatása. 

 

Kunszentmiklósi Gimnázium Öregdiákjainak Társasága 

A társaság célja összefogni a gimnáziumban érettségizetteket, fenntartani 

kötődésüket egykori iskolájukhoz, továbbá ápolni az öregdiákok klasszikus 

hagyományait és az évek során kialakított helyi szokásait (pl. Öregdiák 

Találkozó). Kiemelt feladatának tekinti segítséget nyújtani a tanulóknak, 

főként támogatni a gimnáziumi előmenetelüket. 2017-ben került először 

átadásra az általuk alapított „A legtöbbet javító végzős diák” díja 
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Jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók 

 

Nyílt nap, beiskolázási szülői értekezlet 
 

Sajnos a COVID-19 járványhelyzet miatti megszorítások miatt nem áll 

módunkban nyílt napot és ehhez kapcsolódó szülői tájékoztató értekezletet 

tartani a leendő 5. és 9. évfolyamosok esetében, reményeink szerint a 

leendő 1. évfolyamosoknak tavasszal már módunkban áll ezeket az 

alkalmakat megtartani. 

 

A KORÁBBAN SZEMÉLYESEN MÓDON ÁTADOTT, A BEISKOLÁZÁSSAL 

KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK, ILLETVE A JÁRVÁNYHELYZET MIATTI – ELŐRE 

NEM KISZÁMÍTHATÓ – VÁLTOZÁSOK KÖZZÉTÉTELÉRE ISKOLÁNK HONLAPJÁT 

TUDJUK HASZNÁLNI. KÉRJÜK A bsrg.hu/felveteli2122 INTERNETES 

CÍMEN TÁJÉKOZÓDJANAK! 

 

Jelentkezési határidők és rendezvények a 2021-2022. tanévvel 
kapcsolatban 
 

 

Nyílt napok 
 

Az általános iskola leendő első osztályosainak 

2021. március 17-18. 
 
 

Beiskolázási szülői értekezlet 
 

Az általános iskola leendő első osztályosainak: 

2021. március 16. (hétfő) 17 órai kezdettel 

 
 

  

http://www.bsrg.hu/felveteli2122
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A jelentkezés módja 

 

8 osztályos tagozat: Kód: 027948-0002 

 

Központi írásbelire való jelentkezés határideje: 2020. december 4. 
(jelentkezési lap letölthető a www.oktatas.hu honlapról, vagy az iskolánkban 
lehet kérni) Eddig az időpontig lehet az iskolánk által szervezett próba írásbeli 
– ha központi szabályozés lehetővé fogja tenni - vizsgára is jelentkezni a 
honlapunkon közétett módon. 
Próba írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2021. január 9. szombat 
Írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2021. január 23. szombat 
Helyszín mindkét alkalommal: Baksay Sándor Református Gimnázium, 
Kunszentmiklós, Kálvin tér 17. 
A KIFIR felvételi lap kitöltő rendszerében előállított jelentkezési lap elküldése 
a középfokú iskolába, a tanulói adatlap elküldése pedig az Oktatási Hivatalba: 
2021. február 19. (péntek) 
Tájékoztató beszélgetés, előzetes beosztás szerint: 2021. március 2 – 5. 
A lelkészi ajánlásokat legkésőbb a beszélgetés alkalmával kérjük leadni. 

 

4 osztályos tagozat: Kód: 027948-0001 

 
Központi írásbelire való jelentkezés határideje: 2020. december 4. 
(jelentkezési lap letölthető a www.oktatas.hu honlapról, vagy az iskolákban 
lehet kérni) Eddig az időpontig lehet az iskolánk által szervezett próba írásbeli 
– ha központi szabályozés lehetővé fogja tenni - vizsgára is jelentkezni a 
honlapunkon közétett módon. 
Próba írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2021. január 9. szombat 
Írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2021. január 23. szombat 
Helyszín mindkét alkalommal: Baksay Sándor Református Gimnázium, 
Kunszentmiklós, Kálvin tér 17. 
A KIFIR rendszerben előállított felvételi lapokat az általános iskola megküldi 
a felvételt hirdető középfokú iskolába, valamint az Oktatási Hivatalba.: 2021. 
február 19. (péntek) 
Tájékoztató beszélgetés, előzetes beosztás szerint: 2020. február 23 – 26. 
A lelkészi ajánlásokat legkésőbb a beszélgetés alkalmával kérjük leadni. 
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ELÉRHETŐSÉGEK 
 

Honlap: www.bsrg.hu 
 

Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola 
H-6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 17. 

Telefon: 06 76 550 162 
Email: info@bsrg.hu 

 
Igazgató 

Szolnoki Attila 
Telefon: 06 76 550 162 / 102 mellék 

E-mail: szolnoki.attila@bsrg.hu 
 

Igazgatóhelyettesek 

Gimnázium 
nyolcosztályos tagozat 

Gimnázium 
négyosztályos tagozat 

Általános iskola 

Gyenes Magdolna Faragó Imre Gábor Bíró Judit 

06 76 550 162 / 
110 mellék 

06 76 550 162 / 
122 mellék 

06 76 550 162 / 
125 mellék 

gyenes.magdi@bsrg.hu faragoig@bsrg.hu biro.judit@bsrg.hu 

 

Iskolatitkárok 

Gimnázium Általános iskola 

Vass Gabriella Szabados Istvánné (Aranka) 

06 76 550 162 / 
101 mellék 

06 76 550 162 / 
129 mellék 

iskolatitkar@bsrg.hu aranka@bsrg.hu 

 

http://www.bsrg.hu/
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