Tisztelt Szülő, Kedves Diák!
Azért keresem Önöket az e-naplón keresztül, mert mindannyian nehéz
helyzetben vagyunk az idei tanévben, hiszen kevés lehetőségünk van
arra, hogy személyesen találkozzunk akár az Önök általános
iskolájában, akár a mi intézményünkben.
A mellékelt dokumentumban és az alábbi linken található videón
mutatjuk be középiskolánkat, és abban a reményben, hogy felkeltettük
érdeklődésüket, felajánljuk Önöknek mind a honlapunkon található
információkon, mind a forró drót telefonszámunkon: 06 30 881-3284,
mind a titkarsag@szentbenedekiskola.hu email-címünkön keresztüli
további tájékoztatást, illetve lehetőséget biztosítunk az érdeklődőknek
online pályaválasztási tájékoztatónkon való részvételre 4 alkalommal:
november 11., november 25., december 9., január 13. 16:30 – 18:30 óra
között. Jelentkezés a honlapon keresztül.
Évről-évre egyre több szülő tisztel meg bennünket bizalmával és íratja
be hozzánk gyermekét. Legyen köztük Ön is.
Szeretettel várjuk jelentkezésüket, további kérdéseik esetén készséggel
állunk rendelkezésükre.

Tisztelettel:
Komáromi Móric
igazgató
Balatonfüred, 2020. november 3.

Általános tudnivalók

Szakképző iskolai képzések

Felvételi tájékoztató
2021/2022

Turizmus-vendéglátás ágazat
Cukrász - Tagozatkód: 0016 ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJJAL!
A hagyományőrző és modern cukrászat rejtelmeibe enged betekintést
korszerű és minden igényt kielégítő technológiákkal. Tancukrászdánkban
minden feltétel biztosított. Speciális ismeretek: szakmai idegen nyelv.
(szakmaszám: 4 1013 23 01)
Szakács - Tagozatkód: 0018 ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJJAL!
Önállóan, vagy a részfeladatok végzésébe bevont munkatársakkal
összhangban dolgozik. Tevékenysége során a magyar konyha kialakult
hagyományaira, megújításának lehetőségeire, valamint más nemzetek
étkezési és ételkészítési szokásaira, jellemző ételeire vonatkozó ismereteit
gyakorolja.v (szakmaszám: 4 1013 23 05)
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Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium,
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Képzési idő: 3 év
A választható idegen nyelv angol vagy német.
A tanulók a szakmai vizsga letételével szakmaszám szerinti szakképesítést kapnak, majd
érettségit (2 év) vagy ráépülő szakképesítést szerezhetnek.
A rangsor kialakításánál a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredményeket és a felvételi
beszélgetést vesszük gyelembe.
Balatonfüreden a gyakorlati oktatás korszerű helyszíneken zajlik: sportcsarnok, saját
borászat, tanpince, tankonyha, tancukrászda, tangazdaság, info termek.

A KISOSZ-szal
együttműködésben indítjuk:
Élelmiszeripari ágazat
Szőlész-borász - Tagozaatkód: 0019
Diákjaink megismerhetik a szőlőbirtokok, borgazdaságok működését,
betekintést nyerhetnek a szőlőtermesztési, borkészítési és értékesítési
folyamatokba. Az iskola saját, a régióban is elismert borászattal rendelkezik.
(szakmaszám: 4 0721 05 14)

Jelentkezési határidő:
2021. február 19
Felvételi elbeszélgetés:
2021. február 25,26,27
Pályaválasztási online nyílt napok
(november 11., 25., december 9., január 13.)
16:30 - 18:30-ig, melyre jelentkezés a
honlapunkon keresztül

Szent Benedek Balatonfüred - a KÖZÉPISKOLA neked!

Gimnáziumi képzések
Angol nyelvi előkészítős gimnázium - Tagozatkód: 0011
Képzési idő: 5 év
Erre a képzésre elsősorban a tanulásban motivált, felsőoktatásba készülő
tanulókat várjuk. A továbbtanuláshoz szükséges sikeres középszintű, igény
szerint emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítésen van a hangsúly,
(magyar, matematika, történelem, idegen nyelv és egy választott tárgyból)
eleget téve a képzés követelményeinek.
A gimnáziumi évfolyamokban angol és német nyelvet is oktatunk,
párhuzamosan. A nyelvi előkészítő tanév során a magas óraszámban
oktatott angol nyelvből követelmény a B2 szintű komplex nyelvvizsga
megszerzése. Ezt követően iskolánk lehetőséget biztosít a második idegen
nyelv intenzívebb tanulására, újabb nyelvvizsga megszerzése céljából.

Gimnázium - Tagozatkód: 0010
Képzési idő: 4 év
A képzésre elsősorban aktívan sportoló tanulókat várunk, csatlakozási
lehetőséggel a balatonfüredi
fér kézilabda, női röplabda, kosárlabda és futball utánpótlás csapataiba.
Szakirányhoz kapcsolódó tantárgy: testnevelés.

Technikumi képzések
Rendészet és közszolgálat - Tagozatkód: 0014 ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJJAL!
A képzés a rendészeti szakmára és életpályára készít fel. Tanulóink széles körű
etikai, politológiai, történelmi, jogi és pszichológiai, ismereteket sajátítanak el.
Speciális gyakorlat: önvédelem, lövészet, katasztrófavédelem.
Az osztály elvégzése szakirányú továbbtanulásnál előnyt jelent. Felvételi
elbeszélgetés és zikai alkalmassági vizsga szükséges.
Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: biológia. (szakmaszám: 5 0413 18 01)
Sportedző-sportszervező - Tagonzatkód: 0015 ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJJAL!
A képzés olyan atalok számára ajánlott, akiknek a sport, sportolás iránti
elkötelezettsége oly mértékű, hogy szívesen választják ezt a területet
hivatásul. A diákok megismerkednek a sport elméleti, módszertani és
gyakorlati alapjaival, amely előny a felsőoktatás keretében történő
továbbtanulásra.vagy akár a munkaerőpiacon való helytállásra.
Feltétel: ügyes mozgás, a választott sportágban való sportolói jártasság,
jó zikum, jó kommunikációs készség, szakmai fejlődés irányítása.
(szakmaszám: 5 1014 20 02)

Elérhetőségek
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Balatonfüredi Szent Benedek
Gimnázium, Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégium
8230 Balatonfüred, Hősök tere 1.
OM azonosító: 203367
+36-87/342-651
+36-30/654-1843
www.szentbenedekiskola.hu
facebook.com/szbifured

Naprakész információkért
rendszeresen keresse fel honlapunkat
és Facebook oldalunkat!

Partnereink

A felvételi rangsor kialakításához gyelembe vesszük:
Az egységes központi felvételi írásbeli vizsga (magyar nyelvből és matematikából)
eredményét.
A 7. osztály évvégi és a 8. osztály félévi eredményeket (magyar irodalom, magyar nyelv,
történelem, matematika, idegen nyelv és a szakirányhoz kapcsolódó tantárgyból)
Minden jelentkezőt behívunk felvételi elbeszélgetésre.

Képzési idő: 5 év.
A technikum befejezését követően az 5. év végén érettségi vizsgát és technikusi
végzettséget kap a tanuló.
Tanulj ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJJAL!
Tanuld nálunk a jövő szakmáit!
Teremts magadnak biztos megélhetést!

Szent Benedek
Röplabda Akadémia
+36/30 205-7035
szbbra@gmail.com
www.szbbra.hu

Balatonfüredi
Utánpótlás Sport Club

Balaton-felvidéki
Kézilabda Akadémia

www.busc.hu

www.bfakademia.hu

Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium, Technikum, Szakképző iskola és Kollégium

Az Akadémia
A Szent Benedek – Balatonfüred Röplabda Akadémia 2015-ben alakult.
Azzal a szándékkal hoztuk létre a Röplabda Akadémiát, hogy a
Magyarországon röplabdázó női utánpótlás korú játékosokat - a sportág
számára - egy magas színvonalú utánpótlás nevelő klubba tudjuk integrálni,
ahol megteremtjük beiskolázási, továbbtanulási és játékos karrierjük alapvető
szükséges feltételeit.
Balatonfüred városában az infrastruktúra mind beiskolázási,- mind
elszállásolási,- mind klub tekintetében jelenleg Magyarországon a
legmagasabb szinten adott.
Célunk, hogy Nyugat Magyarországi Akadémia központként a női
röplabdázást szolgálni tudjuk.
Sportolóink számára az U9-es korosztálytól az élvonalbeli NBI-ig tudunk
versenyzési lehetőséget biztosítani. Jól képzett edzőink és szakmai stábunk
irányításával a fejlődés garantált amellett, hogy a tanulmányi eredményeket
fontosnak tartjuk.
A jó tanuló, jó sportoló elv kiemelt jelentőségű. Ehhez elengedhetetlen a jó
kommunikáció szülők, tanárok és edzők, szakmai stáb között.

Jelentkezz induló NŐI röplabdás osztályainkba!
Alapszintű röplabdás kategória
Előny, de nem feltétel: röplabdás előképzettség
- Biztosított feltételek:
- Heti 8 edzés magasan képzett edzők irányításával
- Tanulmányokat segítő kijelőlt pedagógus
- Versenyzési lehetőség: U15, U17 korosztályokban
- Folyamatos előrelépési lehetőség a szakmai stáb javaslata alapján
Emelt szintű röplabdás csoport
Feltétel: röplabdás előképzettség
- Biztosított feltételek:
- Heti 8 edzés magasan képzett edzők irányításával
- Tanulmányokat segítő kijelőlt pedagógus
- Versenyzési lehetőség: U15, U17, U19, U21/NBII. korosztályokban
- Szállás: díjmentes kollégiumi elhelyezés
- Folyamatos előrelépési lehetőség a szakmai stáb javaslata alapján
Kiemelt röplabdás csoport
Feltétel: röplabdás előképzettség
- Biztosított feltételek:
- Heti 8 edzés magasan képzett edzők irányításával
- Tanulmányokat segítő kijelőlt pedagógus
- Versenyzési lehetőség: U19, U21/NBII. korosztályokban
- NBI-es kerettel való felkészülés, versenyzés
- Szállás díjmentesen: kollégiumi elhelyezés
- Teljes ellátás díjmentesen: napi 3 étkezés
- Részvételi lehetőség az Akadémia Ösztöndíj Programjában
Képzési idő: 4-5 év
A választható szakok:
- Gimnázium nyelvi előkészítővel - idegen nyelv angol
- Sportgimnázium
- Gimnázium
- Technikum - Sportedző-sportszervező
Részletes információ az iskoláról, képzésekről: www.szentbenedekiskola.hu

Jó tanuló, jó sportoló

Jelentkezz, élj velünk, játssz velünk!

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az iskola és aSz.B R Akadémia
egy területen helyezkedik el, így könnyen és biztonságban telnek
mindennapjaink.

Magyarország legrégibb oktatási helyszíne Pannonhalmához köthető. Pannónia szent
hegyén 2009 tavaszán úgy döntött a pannonhalmi bencés vezetés, hogy tovább nyit a
középfokú oktatás és szakmai képzések irányába. Így jött létre a Balatonfüredi Szent
Benedek Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium.
Iskolánk célkitűzése, hogy hasznos szakmai tudást adjon növendékei kezébe, felkészítse
őket középiskolai keretek között az érettségire, szakmai tanulmányokra. Mindemellett
elsődleges a nevelés, az egész ember megszólítása, kiteljesedése. Hisszük, hogy az egész
ember test, lélek és szellem egysége. Iskolánk keresztény, katolikus iskola. Belső nyitottságot
várunk el diákjainktól, aki szabadon dönt arról, hogyan fog viszonyulni az evangélium
örömhíréhez.
Nyelv és szakmagyakorlási lehetőségként az iskola külföldi kapcsolatai segítségével
tanulmányutakat szervez. Idegen anyanyelvű vendégelőadóink részt vesznek az
oktatásban. Iskolánk EuroExam központ.

Iskola
3,5 Ha-os területen működik az iskola, melynek különálló tanügyigazgatási
épületeiben folyik az oktatás szakiránytól függően. Az épületek felújítottak,
modernizáltak és jól felszereltek, IKT eszközökkel felszerelve várja tanulni vágyó
diákjainkat.
Kollégium
Fiú és lány kollégiumainkban 100-100 fő elhelyezésére van lehetőség 2, 4 fős
szobákban. A úkollégium felújított, a lányok épülete is hamarosan megszépül.
Sportolóink elhelyezése hétvégén is biztosított a versenyidőszakban,
természetesen felnőtt felügyelettel. Hétvégi szülői szállás előre egyeztetett
időpontokban lehetséges.
Felújított kollégiumunk kettő és négyágyas szobákkal várja a távolabbról
érkezőket. Éttermünkben pedig teljes ellátást biztosítunk diákjaink számára. A
sportkedvelőknek kültéri sportpályáink és új sportcsarnokunk nyújt
kikapcsolódást.
Ellátás
Sportolóink napi háromszori étkezése az iskola konyháján megoldott az
egészséges táplálkozás jegyében.

Balaton-felvidéki Kézilabda Akadémia (BFKA): A ataljaihoz mindig is bátran
nyúló Balatonfüred már több mint egy évtizede erősíti a hazai
kézilabdabajnokság első osztályú mezőnyét. A folyamatos utánpótlás
biztosításához elengedhetetlen a kiemelkedő szakmai színvonal, amely a
BFKA-nál garantált, és persze a jó iskola. Büszkén mondhatjuk, hogy a Szent
Benedek Gimnázium tanulói folyamatosan részesei voltak a balatonfüredi
kézilabda sikereinek. Tanulóink nemcsak az utánpótlásban, egyesek a
felnőttek között is nagy sikerekhez segítették a város csapatát.
Minden évben nagy örömmel várjuk a sportos jelentkezőket, hiszen a pályán
elért sikereik iskolánk hírnevét is tovább öregbítik. Tanáraink pedig mindent
megtesznek majd azért, hogy a nagy energiákat megmozgató atlétáink az
iskolapadban is kibontakoztassák szárnyaikat.
Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club (BUSC): az iskola közelében található jól
felszerelt létesítményében várja azokat a tanulóinkat, akik kiemelt szinten
szeretnének a labdarúgással foglalkozni. Hasonlóan középiskolánkhoz, a
BUSC is fontosnak tartja sportolói iskolai tanulmányainak, felkészülésnek,
versenyeztetésének összhangba hozását. Tanrendünk kialakítása során
gyelembe vesszük az egyesület képzési igényeit, aminek megfelelően
labdarúgóink délelőtti edzéseken is részt vesznek. A BUSC tehetséges,
ugyanakkor nehéz körülmények között élő sportolói számára ösztöndíj
programot biztosít.

Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium,
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
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Szent Benedek Balatonfüred - a KÖZÉPISKOLA neked!

GIMNÁZIUM
GIMNÁZIUMI KÉPZÉS

NYELVI ELOKÉSZÍTO ÉVFOLYAMMAL

Képzési idő: 5 év
A felvételi rangsor kialakításánál gyelembe vesszük:
Az egységes központi felvételi írásbeli vizsga (magyar nyelvből és matematikából) eredményét.
A 7. osztály évvégi és a 8. osztály félévi eredményeket (magyar irodalom, magyar nyelv,
történelem, matematika, idegen nyelv és a szakirányhoz kapcsolódó tantárgy)
Minden jelentkezőt behívunk felvételi elbeszélgetésre.

Gimnáziumi képzés ANGOL (0011) előkészítő évfolyammal
Erre a képzésre elsősorban a tanulásban motivált, felsőoktatásba készülő tanulókat várjuk.
A továbbtanuláshoz szükséges sikeres középszintű, igény szerint emelt szintű érettségi
vizsgára való felkészítésen van a hangsúly, (magyar, matematika, történelem, idegen
nyelv és egy választott tárgyból) eleget téve a képzés követelményeinek.
A gimnáziumi évfolyamokban angol és német nyelvet is oktatunk, párhuzamosan. A nyelvi
előkészítő tanév során a magas óraszámban oktatott angol nyelvből követelmény a B2
szintű komplex nyelvvizsga megszerzése. Ezt követően iskolánk lehetőséget biztosít a
második idegen nyelv intenzívebb tanulására, újabb nyelvvizsga megszerzése céljából.

8230 Balatonfüred, Hősök tere 1.
+36-30-654-1843
titkarsag@szentbenedekiskola.hu
www.szentbenedekiskola.hu
facebook.com/szbifured
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Szent Benedek Balatonfüred - a KÖZÉPISKOLA neked!

TECHNIKUM

SPORTEDZO KÉPZÉS
KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSSEL!

Képzési idő: 5 év.
A technikum befejezését követően az 5. év végén
érettségi vizsgát és technikusi végzettséget kap a tanuló.
Tanuld nálunk a jövő szakmáit!
Teremts magadnak biztos megélhetést!

Sportedző-sportszervező (szakmaszám: 5 1014 20 02)
A képzés olyan atalok számára ajánlott, akiknek a sport, sportolás iránti
elkötelezettsége oly mértékű, hogy szívesen választják ezt a területet
hivatásul. A diákok megismerkednek a sport elméleti, módszertani és
gyakorlati alapjaival, amely előny a felsőoktatás keretében történő
továbbtanulásra.vagy akár a munkaerőpiacon való helytállásra.
Feltétel: ügyes mozgás, a választott sportágban való sportolói jártasság,
jó zikum, jó kommunikációs készség, szakmai fejlődés irányítása.
8230 Balatonfüred, Hősök tere 1.
+36-30-654-1843
titkarsag@szentbenedekiskola.hu
www.szentbenedekiskola.hu
facebook.com/szbifured
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Szent Benedek Balatonfüred - a KÖZÉPISKOLA neked!

TECHNIKUM

ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT

RENDÉSZ KÉPZÉS
KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSSEL!

Képzési idő: 5 év.
A technikum befejezését követően az 5. év végén
érettségi vizsgát és technikusi végzettséget kap a tanuló.
Tanuld nálunk a jövő szakmáit!
Teremts magadnak biztos megélhetést!
Rendészet és közszolgálat - Szakmaszám: 5 0413 18 01
A képzés a rendészeti szakmára és életpályára készít fel. Tanulóink széles
körű etikai, politológiai, történelmi, jogi és pszichológiai, ismereteket
sajátítanak el, illetve speciális gyakorlatokat végeznek: önvédelem,
lövészet, katasztrófavédelem, stb.
Az osztály elvégzése KÖZSZOLGÁLATI TECHNIKUSI végzettséget ad,
szakirányú továbbtanulásnál előnyt jelent. Felvételi elbeszélgetés és
zikai alkalmassági vizsga szükséges.
Szakirányhoz kapcsolódó tantárgy: a biológia.
8230 Balatonfüred, Hősök tere 1.
+36-30-654-1843
titkarsag@szentbenedekiskola.hu
www.szentbenedekiskola.hu
facebook.com/szbifured

Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium,
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
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Szent Benedek Balatonfüred - a KÖZÉPISKOLA neked!

SZAKKÉPZŐ ISKOLA

SZAKÁCS KÉPZÉS
KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSSEL!

Képzési idő: 3 év
A választható idegen nyelv angol vagy német.
A tanulók a szakmai vizsga letételével szakmaszám szerinti szakképesítést
kapnak.
A rangsor kialakításánál a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi
eredményeket vesszük gyelembe.
Minden jelentkezőt behívunk felvételi elbeszélgetésre.

Szakács (szakmaszám: 4 1013 23 05)
Önállóan, vagy a részfeladatok végzésébe bevont munkatársakkal
összhangban dolgozik. Tevékenysége során a magyar konyha kialakult
hagyományaira, megújításának lehetőségeire, valamint más nemzetek
étkezési és ételkészítési szokásaira, jellemző ételeire vonatkozó ismereteit
gyakorolja.
8230 Balatonfüred, Hősök tere 1.
+36-30-654-1843
titkarsag@szentbenedekiskola.hu
www.szentbenedekiskola.hu
facebook.com/szbifured

Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium,
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
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Szent Benedek Balatonfüred - a KÖZÉPISKOLA neked!

SZAKKÉPZŐ ISKOLA

CUKRÁSZ KÉPZÉS
KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSSEL!

Képzési idő: 3 év
A választható idegen nyelv angol vagy német.
A tanulók a szakmai vizsga letételével szakmaszám szerinti szakképesítést
kapnak.
A rangsor kialakításánál a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi
eredményeket vesszük gyelembe.
Minden jelentkezőt behívunk felvételi elbeszélgetésre.

Cukrász (Szakmaszám: 4 1013 23 01)
A hagyományőrző és modern cukrászat rejtelmeibe enged
betekintést korszerű és minden igényt kielégítő
technológiákkat. Tancukrászdánkban minden feltétel
biztosított. Speciális ismeretek: szakmai idegen nyelv.

8230 Balatonfüred, Hősök tere 1.
+36-30-654-1843
titkarsag@szentbenedekiskola.hu
www.szentbenedekiskola.hu
facebook.com/szbifured

