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AJÁNLÁS

A Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet szerkesztésében a
katolikus közoktatási intézményeket bemutató kötet második kiadása lát napvilágot.
A fontos információk mellett, amik valóban hiányt pótolnak, minden intézmény
lehetőséget kapott, hogy bemutatkozzon a következő lapokon.
Ha összehasonlítjuk a rendszerváltoztatás előtti 8 katolikus gimnáziummal intézményeink jelenlegi számát, a növekedés valóban imponáló. A 62 óvoda, 102 általános
iskola, 56 gimnázium, 17 szakközépiskola, 16 szakiskola, 55 kollégium és 13 alapfokú
művészetoktatási intézmény nem is mérhető a 16 évvel ezelőtti 8 iskolához.
A fejlődés akkor is óriási, ha figyelembe vesszük az átvett iskolák, épületek nagy
többségében lerongyolódott állapotát, a könyvtáraitól, szertáraitól, bútoraitól és értékeitől megfosztott intézményeket.
Szemünk láttára születtek újjá épületek, berendezések fenntartóik, támogatóik, a
szülők és külföldi egyházi szervezetek nagylelkű adományaiból. Itt is megismétlődött a
történelem: az Egyház ma is, mint 2000 év alatt mindig, épít, újjáépít pusztítások, viharok után, de soha nem rombol értékeket.
Most jutottunk el oda, hogy a külső feltételek megteremtése után, a katolikus közoktatási intézmények helyreállítása után a belső megújulásra, a „minőség forradalmára”
koncentráljunk.
Minőség az oktatásban, nevelésben, vagyis abban, hogy intézményeink valóban
katolikusok legyenek. A katolikus szó eredeti jelentése kat holom: egész szerinti, teljes
szerinti. Szóljanak az egész emberhez, bontakoztassák ki a gyermekek minden képességét, legyenek a „teljes emberség” (J. Maritain) műhelyei. Ezt a fejlődést segítendő,
csatoljuk könyvünkhöz a Római Nevelési Kongregáció Katolikus Iskola című dokumentumának magyar fordítását (ford.: Jelenits István piarista).
Közoktatási intézményeink részei a Magyar Katolikus Egyháznak. Ezért rájuk is
érvényes az Egyház egyetemes küldetése, amelyet a 2006. évi kommunikációs program
hirdet szerte az országban: „Krisztust hirdetjük mindenkinek.”
Isten áldása legyen e könyv íróin és olvasóin!

Dr. Pápai Lajos
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alelnöke,
az Iskolabizottság elnöke

A KATOLIKUS ISKOLA
Római Nevelési Kongregáció
1977

A KATOLIKUS ISKOLA
A Katolikus Nevelés Kongregációja, Róma, 1977

ELÖLJÁRÓBAN

l. A katolikus iskola szerepe egyre fontosabbnak látszik abban az Egyházban, amelynek képét a II. Vatikáni Zsinat rajzolta meg elsősorban a Lumen Gentium és a Gaudium
et Spes konstitúcióban. Ennek az iskolának helyét a keresztény nevelés tágasabb valóságában kell keresnünk, arról viszont a Gravissimum Educationis kezdetű zsinati nyilatkozat tárgyal behatóan. Jelen dokumentumunk ennek a nyilatkozatnak vonalán kíván továbbhaladni – egyetlen vonatkozást: a katolikus iskolára vonatkozó megfontolást elmélyítve.
2. A Katolikus Nevelés Ügyének Szent Kongregációja megfontolva azokat a nehéz
kérdéseket, amelyek a keresztény neveléssel kapcsolatosan a mai pluralista társadalomban fölmerülnek, úgy látja, mindenekelőtt annak az iskolának természetére és megkülönböztető jegyeire kell irányítani a figyelmet, amely „katolikusként” akarja magát meghatározni és akként akar a közvélemény elé lépni. Tekintve, hogy a különböző – keresztény
hagyományokkal rendelkező vagy nem rendelkező – országokban működő katolikus
iskolának nagyon eltérő viszonyok közt kell léteznie, még a jogi helyzete is más és más;
úgy van rendjén, hogy a vele kapcsolatos kérdéseket a sajátos társadalmi és művelődési
szövegösszefüggésben a helyi egyházak külön-külön vessék fel és oldják meg.
3. A Katolikus Nevelés Ügyének Szent Kongregációja úgy ítéli, helyesen jár el, ha a
maga módján azzal járul ehhez hozzá, hogy felkínál néhány megfontolást, amelyek teljes
fénybe állítják a katolikus iskola nevelő értékét. Alapvetően ebben van annak legfőbb
létalapja, és ennek címén lehet azt igazi apostoli területnek tekinteni. Ezek a megfontolások nem lépnek föl azzal az igénnyel, hogy kimerítik a témát, inkább a későbbi elmélyülőbb vizsgálatok előfeltételeit kívánják megteremteni abban a reményben, hogy ez a
gyakorlat szempontjából is gyümölcsöző lesz.
4. A püspöki konferenciák bizonyára tudatában vannak annak, hogy lelkipásztori gondoskodásukat az ország különféle iskoláiban tanuló egész katolikus ifjúságra ki kell terjeszteniük1, a Katolikus Nevelés Ügyének Szent Kongregációja most mégis rájuk bízza
jelenlegi dokumentumát. Nekik kell gondoskodniuk arról, hogy különböző szinteken
nevelési tervet dolgozzanak ki, amely megfelel a ma katolikus iskolákban tanuló ifjúság
integrális nevelésére vonatkozó igényeknek. Ügyeljenek arra is, hogy ez a nevelési terv
megvalósuljon. A Szent Kongregáció ezen túl felhívja a nevelés összes felelőseit – a szülőket, az oktatókat, a fiatalokat, az iskolai hatóságokat –, hogy ide összpontosítsák minden
erejüket és minden rendelkezésükre álló anyagi eszközt, hogy ezek segítségével a katolikus iskola valóban a társadalom javát szolgáló és egyúttal apostoli munkát végezzen.
1

V.ö.: II. Vatikáni Zsinat: Nyilatkozat a keresztény nevelésről, „Gravissimum Educationis”, 7.
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I. A KATOLIKUS ISKOLA ÉS AZ EGYHÁZ KÜLDETÉSE AZ EMBEREK
ÜDVÖSSÉGÉNEK SZOLGÁLATÁRA
Az Egyház küldetése az emberek üdvösségének szolgálatára

5. Az Atyaisten – szeretetének titokzatos terve szerint –, amikor elérkezett az idők teljessége, elküldte Egyszülött Fiát, hogy meghirdesse a földön Isten országát, és véghezvigye az emberek újjáalkotásának művét. Jézus Krisztus a Szentlélektől éltetett látható
szervezetként megalapította az Egyházat, hogy az folytassa az Ő üdvözítő munkáját.

6. Az Egyház – ugyanettől a Lélektől vezetve – mind mélyebben igyekszik önmagába
nézni, és elmélkedik létének, küldetésének misztériumáról.2 Így újra meg újra tudatosítja
Krisztussal való élő kapcsolatát, „hogy mind nagyobb világosságot, új erőt és mind
nagyobb örömet találjon saját küldetésének betöltésében, és jobb utakat, módokat leljen
arra, hogy szorosabbá, hatékonyabbá és gyümölcsözőbbé tegye az emberiséggel való
együttmunkálkodását, amelyhez maga is hozzátartozik, bár sajátos, eltéveszthetetlen jellegzetességei folytán külön helyet foglal el benne”3. Ennek szolgálatára is rendeltetett,
hogy az emberiség eljusson saját teljességére Krisztusban.
7. Az Egyháznak tehát az a küldetése, hogy hirdesse az evangéliumot, vagyis nyilvánítsa ki mindenki előtt az üdvösség örömhírét, a keresztség által támasszon új teremtményeket Krisztusban, és nevelje őket arra, hogy istenfiúságuk tudatában, ahhoz illően éljenek.
Milyen eszközök állnak az Egyház rendelkezésére küldetésének betöltésekor?

8. Az Egyház, hogy az emberek üdvösségének szolgálatára irányuló küldetését betöltse, főként azokkal az eszközökkel él, amelyeket maga Jézus Krisztus bízott rá, de nem
hanyagol el más eszközöket sem, amelyek különböző korokban és különféle kultúrákban
alkalmasak arra, hogy természetfölötti céljához közelebb segítsék, és előmozdítsák az
emberi személy kibontakozását. Az Egyház úgy fejti ki a maga küldetését, hogy eszközeit az idők változó körülményeihez és az emberi nem új meg új szükségleteihez alkalmazza.4 Az Egyház, miközben találkozik a különböző kultúrákkal és szembekerül az emberiség soha meg nem szűnő felfedezéseivel, a hit hirdetése által kinyilatkoztatja „minden kor emberének azt a minden emberit meghaladó célt, amely egyedül képes arra, hogy
az életnek teljes értelmét megadja”5. Az Egyház ennek a küldetésnek szolgálata közben
hozza létre a maga iskoláit, mert egészen különleges eszközt lát bennük a teljes ember
kiformálására. Valóban, az iskola olyan központ, ahol kidolgoznak és nemzedékről nemzedékre hagyományoznak egy sajátos képet a világról, az emberről és a történelemről.
2

V.ö.: VI. Pál enciklikája: „Ecclesiam suam”, 7.
Ugyanott, 13.
V.ö.: II. Vatikáni Zsinat: Lelkipásztori konstitúció az Egyház és a mai világ viszonyáról, „Gaudium et spes”, 4.
5
VI. Pál allokúciója Gabriel-Maria Garrone bíboros úr őeminenciájához, 1972. november 27-én.
3
4
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Mit jelent a katolikus iskola az Egyház üdvösséget szolgáló küldetésének
betöltésében?

9. A katolikus iskola: része az Egyház üdvösséget szolgáló küldetésének különösen a
hitre való nevelés kötelességének vonalán. Az Egyház nem felejtheti, hogy „az emberi
öntudatot és lelkiismeretet Krisztus egyidejű teljességre hívta meg, hogy részük lehessen,
amint végső soron az emberhez illik, az igazságnak és a kegyelemnek isteni ajándékaiban”6. Ezért kötelességének tekinti, hogy fiaiban fejlessze az új életre való újjászületésük
mind teljesebb tudatosítását.7 Jézus Krisztus evangéliumában egészen kifejezetten megvan az az igény, hogy belegyökerezzék a hívek lelkébe és életébe. Épp ez a célja a katolikus iskola nevelési tervének is, amelynek számot kell vetnie a mindenkori művelődési
viszonyokkal.
Az Egyház nevelésre irányuló elkötelezettsége és a kulturális pluralizmus

10. A századok folyamán az Egyház „mindig az isteni igazság teljességére”8 tekintve
egyre közelebb férkőzött a műveltség forrásaihoz és értékeihez, hogy elmélyítse a kinyilatkoztatást, és mind elevenebbé tegye a világgal folytatott építő párbeszédet. Az Egyház attól a hittől indíttatva, amely által rendíthetetlenül hiszi, hogy az Úr Lelke vezeti,
azon igyekszik, hogy korunk eseményeiben, igényeiben és törekvéseiben fölismerje azokat a kihívásokat9, amelyeknek meg kell felelnie, hogy megvalósíthassa Isten tervét.
11. A mai társadalomban, amelyet más jellegzetességek között a művelődés pluralizmusa jellemez, az Egyház égető szükségét érzi annak, hogy biztosítsa a keresztény gondolkodás jelenlétét, hiszen az a fölfogások és magatartások sokféleségében érvényes kritériumot ad a megkülönböztetéshez: „Ha mindent Jézus Krisztusra vonatkoztatunk, meg
tudjuk különböztetni az értékeket, amelyek az embert emberré teszik, a negatív értékektől, amelyek az emberi méltóságot lerombolják”10.

12. Ezért tehát a művelődés pluralista jellege arra készteti az Egyházat, hogy sokszorozza meg nevelői igyekezetét, mert csak így alakíthat ki erős személyiségeket, akik
képesek arra, hogy ellenálljanak a csüggesztő relativizmusnak, és keresztségük követelményeinek megfelelően éljenek. Ezen túl ugyanez arra is ösztönzi, hogy fejlessze a hiteles keresztény közösségeket (amelyek épp élő és tevékeny kereszténységük erejében – a
dialógusra készen – eredeti és pozitív módon közreműködhetnek az örök Város építésében) és evégett megint csak nevelői igyekezetének hatékonyabbá tételére készteti. Ugyanezek a célkitűzések a jelenkori műveltség más jellegzetes tényeinek: a materializmusnak,
6

VI. Pál enciklikája: „Ecclesiam suam”, 15.
V.ö.: II. Vatikáni Zsinat: Nyilatkozat a keresztény nevelésről, „Gravissimum Educationis”, 3.
8
II. Vatikáni Zsina: Dogmatikus konstitúció az isteni kinyilatkoztatásról, „Dei Verbum”, 8.
9
V.ö.: II. Vatikáni Zsinat: Lelkipásztori konstitúció az Egyház és a mai világ viszonyáról, „Gaudium et Spes”, 11.
10
VI. Pál allokúciója az OIEC IX. kongresszusán – Osservatore Romano, 1974. június 9.
7
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a pragmatizmusnak, a technicizmusnak megfontolása miatt is parancsolóan lépnek az
Egyház elé.

13. Az Egyház látva a művelődés pluralista jellegét, el akarja érni ezeket a célokat, s
evégett ragaszkodik az iskolarendszer pluralizmusának elvéhez, a különböző iskolai
szervezetek egyidejű létezéséhez és – ha lehetséges – együttműködéséhez, mert ez teszi
lehetővé, hogy a fiatalok kialakítsák magukban az értékelésnek azon kritériumait, amelyek egy sajátos világfelfogáson alapszanak. Továbbá, hogy fölkészüljenek egy közösség
s azon át a társadalom kialakításában való tevékeny részvételükre.

14. Ebben a távlatban a katolikus iskolának sajátos szerep jut a különböző nemzetek
iskolarendszerében figyelembe véve a környezetnek, a társadalmi szövegösszefüggésnek
különféle változatait és lehetőségeit. Az Egyház azzal, hogy egy ilyen választási lehetőséget kínál föl, igyekszik megfelelni az együttműködés parancsának, amely manapság a
pluralizmustól megjellegzett világban jelentkezik, és hozzájárul a tanítás szabadságának
teljesebbé tételéhez. Hiszen fönntartja és biztosítja a szülők lelkiismereti szabadságát és
jogát arra, hogy megválaszthassák azt az iskolát, amely legjobban megfelel nevelési elképzeléseiknek.11
15. Végül az Egyház mélységesen meg van győződve arról, hogy a katolikus iskola,
amikor fölkínálja korunk embereinek a maga nevelési elgondolását, pótolhatatlan és égetően fontos egyházi küldetést tölt be. Az Egyház ugyanis a katolikus iskola által sajátos
módon részt vállal a kulturális párbeszédben, s ezzel elősegíti a valóságos fejlődést, amely
az ember teljes kiformálódásához vezet. A katolikus iskola nemléte mérhetetlen veszteséget jelentene12 a művelődés, az ember s annak természetes és természetfölötti rendeltetése számára.

11
12

V.ö.: II. Vatikáni Zsinat: Nyilatkozat a keresztény nevelésről, „Gravissimum Educationis”, 8.
VI. Pál allokúciója az OIEC IX. kongresszusán – Osservatore Romano, 1974. június 9.
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II. A KATOLIKUS ISKOLA KÖRÜL FÖLMERÜLŐ MAI KÉRDÉSEK

16. Az Egyház – megfontolva saját üdvösséget szolgáló küldetését – a katolikus iskolát úgy tekinti, mint kiváltságosan alkalmas helyet híveinek teljes emberré nevelésére s
mint az egész emberiségnek nyújtott igen-igen fontos szolgálatot. Ugyanakkor nem veszi
hallatlanra azt a sokfajta fenntartást és sokrendű ellenvetést, amely különböző tájakról a
katolikus iskolával szemben hangot kap, kétségbe vonva annak létjogosultságát és tényleges hatékonyságát. Valójában ezt a kérdést egy tágasabb kérdéskörben kell elhelyezni,
amely megkérdőjelez minden intézményt mint intézményt egy olyan társadalomban,
amelynek mint a mainak, legfőbb jellegzetessége a mind gyorsabb és mind mélyebbre
ható változékonyság.
Ellenvetések a katolikus iskola ellen

17. Abban a vitában, amely a katolikus iskola körül kialakult, kirajzolódik az ellenvetéseknek, nehézségeknek, ellenjavaslatoknak néhány jellegzetes góca. Ezeket érdemes
felidéznünk, hogy eszmélésünk abban a tényleges szövegösszefüggésben maradjon meg,
amelyben tájékozódást keres, és hogy összeszedhessük azokat a szempontokat, amelyek a
tanárokat arra ösztönözhetik, hogy nagy erőfeszítéssel igyekezzenek megfelelni a jelen
világban betöltött küldetésük követelményeinek.
18. Elsősorban jó, ha számon tartjuk, hogy sokan vannak az Egyházban és az Egyházon kívül is, akik – valamiféle rosszul értelmezett laicitásból – küzdenek a katolikus iskola mint intézmény ellen. Ezek lehetetlennek tartják, hogy az Egyház (tagjainak egyéni
tanúságtételén túl) felkínálhatja intézményeinek sajátos tanúságtételét is, amelyek például az igazság keresésére vagy könyörületes szeretet gyakorlására alakultak.
19. Más ellenvetések azt állítják, hogy a katolikus iskola egy emberi intézményt vallásos és felekezeti célok eszközévé próbál alacsonyítani. A keresztény nevelést valóban
megkísérti az úgynevezett prozelitizmus kockázata, a művelődésnek egyoldalú szemlélete, de csak akkor, ha tévesen értelmezik és gyakorolják. Ám azt sem szabad feledni,
hogy a teljes nevelés kivédhetetlenül magában foglalja a vallási dimenziót, hiszen az hatékonyan hozzájárul a személyiség többi vonatkozásának kibontakozásához, s ennyiben
beleépül az általános nevelésbe.
20. Mások szerint a katolikus iskola idejétmúlt intézmény, amely a múltban fontos, hiánypótló szerepet töltött be, de nincs többé létjogosultsága egy olyan korban, amelyben
a civil társadalom magára vállalja az iskolai szolgálat megszervezésének feladatát. Való
igaz, hogy az állam egyre inkább magának igényli a nevelés és oktatás intézményrendszerének kialakítását, s azzal, hogy nemzeti szinten egységesített és semlegesnek hirdetett nevelő intézményeket hoz létre, fenyegeti a természetes közösségek fennmaradását,
pedig ezek az életről alkotott közös felfogásra épültek. A katolikus iskola ennek a helyzetnek láttán azzal lép elő, hogy reális alternatívát kínál az egyházi közösség ama tagjainak, akik erre igényt tartanak.
13

21. Igaz, hogy néhány országban a katolikus iskola kénytelen volt nevelő tevékenységét bizonyos mértékben a társadalomnak jobb módú rétegeire korlátozni, s ezzel azt a látszatot keltette, hogy nevelésével hozzájárul egy társadalmi és gazdasági diszkrimináció
fenntartásához. Ez azonban csak ott történik meg, ahol nem veszik figyelembe, mennyi
előnnyel jár az, hogy alternatívát kínálva jelen van a mai pluralista társadalomban, s így
akadályokat gördítenek széles körű jelenléte elé.
22. Az előzőkkel összefüggenek azok az ellenvetések, amelyek a katolikus iskola
nevelési eredményeire hivatkoznak. Nemegyszer szembetalálkozik azzal a váddal, hogy
nem tud meggyőződéses, hűséges, a társadalmi és politikai küzdelemre felkészült keresztényeket nevelni. Ez a kockázata kivédhetetlenül megvan a nevelői igyekezetnek: nem
volna helyes, ha hagynánk, hogy elcsüggesszenek a látszólagos vagy valóságos sikertelenségek, mert nagyon sokféle tényező hat a növendékek formálódására, másfelől pedig
a nevelés eredménye gyakran később mutatkozik meg.
23. Mielőtt lezárnók a katolikus iskola ellen felhozott ellenvetéseknek ezt az áttekintését, nem kerülhetjük ki azt, hogy szóvá tegyük, milyen viszonyok között valósul meg
manapság az iskoláztatásra vonatkozó igyekezet: mindenütt, de különösen az Egyházban.
A mai társadalomban, amely oly gyorsan fejlődik, az iskoláztatás kérdése mindenhol súlyos gondokat vet fel. A II. Vatikáni Zsinat elindított olyan kezdeményezéseket, amelyeket némelykor tévesen értelmeztek, és így is valósítottak meg.
Ezen túl nagyon nehéz felkészült oktató személyzetet és anyagi forrásokat találni. Némelyek úgy vélik, hogy ilyen körülmények között az Egyháznak le kell mondania a katolikus iskolákban betöltött apostoli küldetéséről, és erőit egy közvetlenebb evangelizátori
tevékenységre kell irányítania az életnek olyan területein, amelyeket előbbre valónak
gondolnak s az Egyház lelki küldetésének kifejtésére alkalmasabbnak. Vagy talán lelkipásztori gondoskodását pusztán az állami iskolák szolgálatára kellene szánnia. Ez a megoldás ellenkeznék a Zsinat irányelveivel, de azon túl szembenállna az Egyház sajátos
küldetésével és a keresztény nép valóságos igényeivel is. A következő megfontolások
célja épp ennek igazolása.
A mai iskola néhány jellegzetessége

24. A katolikus iskola valóságos helyzetét nem ragadhatjuk meg tisztán, ha nem állítjuk be annak a mai kérdéskörnek tágasabb szövegösszefüggésébe, amely általában az iskolára vonatkozik. Ha figyelmen kívül hagyjuk azoknak a panaszait, akik a descholarizációt – az „iskolátlanítást” – tűzték zászlajukra (olyan elmélet ez, amelynek ma már
szemlátomást csökken a népszerűsége), azt mondhatjuk, hogy az iskolának a mai társadalomban egyre kitüntetettebb hely jut részben annak a szerepnek következtében, amelyet úgy tölt be, mint „mindenki iskolája” (amelyben tevékeny részt vesznek a szülők is,
s a lehetőségek demokratikus módon egyenlővé válnak), részben mert egyre inkább s
mind elszántabban úgy lép fel, mint „minden időt betöltő iskola”, amely összefogja és
alkalomadtán föl is vállalja a többi intézmények nevelői feladatát is, részben mert egyre
hosszabb a kötelező iskolai oktatás ideje.
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III. AZ ISKOLA: HELY, AHOL AZ EMBER – A MŰVELTSÉG RENDSZERES
ÉS KRITIKUS ELSAJÁTÍTÁSA KÖZBEN – EMBERRÉ VÁLIK

25. Hogy igazi mélységében megértsük, mi a katolikus iskola sajátos küldetése, célszerű tisztázni „az iskola” fogalmát, és megállapítani, hogy ahol nincs „iskola”, és az
iskolának jellegzetes alkotóelemei hiányoznak, ott „katolikus” iskoláról sem lehet szó.
Mik a feladatai „az iskolának általában”?

26. Ha figyelmesen megvizsgáljuk azokat a különböző meghatározásokat, amelyeket
az iskoláról és az iskolai intézmények területén különféle szinteken jelentkező újító kísérletekről adnak, megegyezhetünk az iskola fogalmának olyan meghatározásában, hogy
az iskola: hely, ahol a műveltség módszeres és kritikus elsajátítása által kiformálódik a
teljes ember. Valóban: az iskola kiváltságos helye annak az egész embert alakító fejlődésnek, amely a kulturális örökséggel való élő és éltető találkozás során valósul meg.
27. Ez azt is jelenti, hogy az iskolában ennek a találkozásnak nagy gonddal és körültekintéssel kell megtörténnie: úgy, hogy az örök értékeket szembesítik a jelen szövegöszszefüggéssel, és belé is oltják abba. Hiszen a műveltségnek, hogy nevelő erővé legyen,
össze kell kapcsolódnia annak a kornak problematikájával, amelyben a fiatal élete zajlik. Az iskolának az a dolga, hogy a diákot értelmének gyakorlására késztesse, fejlesztve
az értelemnek az összefüggések tisztázására és az igazság fölfedezésére irányuló képességét és kibontakoztatva a tapasztalásra, továbbá az átélt bizonyosságok megragadására
irányuló érzéket. Az az iskola, amely nem valósítja meg ezt a feladatát, s amely épp
ellenkezőleg, előregyártott gondolkodási elemeket kínál fel, épp ez által akadálya lesz
annak, hogy diákjainak személyisége kifejlődjék.
Iskola és világnézet

28. Az eddig elmondottakból kirajzolódik annak szükségessége, hogy az iskola szembesítse saját nevelési programját, annak tartalmait és módszereit azzal a világnézettel,
amelyből táplálkozik, s amelytől minden függ az iskolában.
29. Valóban elkerülhetetlen, hogy az iskola burkoltan vagy kifejezetten valamely határozott világnézetre hivatkozzék, hiszen ez beletartozik minden választás belső történésébe. Ezért döntő fontosságú, hogy az iskolai közösségnek minden tagja szeme előtt tartsa
ezt a világképet, bár az öntudatosságnak más és más fokán; ha másért nem, az oktatás
egységének biztosítása végett. Ténylegesen minden világkép egy határozott értékrendre
épül, amelyben hiszünk, és amely a mestereknek meg a felnőtteknek nevelői tekintélyét
megalapozza. Ne feledjük, hogy az iskola azért tanít, hogy neveljen, vagyis hogy belülről alakítsa az embert, s megszabadítsa őt azoktól a körülményektől, amelyek meggátol-
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hatnák abban, hogy egészen emberként éljen. Ezért az iskolának olyan nevelési tervből
kell kiindulnia, amely céltudatosan a személyiség teljes kifejlesztésére irányul.

30. Az iskolának mint nevelő intézménynek kifejezett feladata, hogy feltárja a műveltségnek erkölcsi és vallási dimenzióit, épp azért, hogy megmozgassa az egyén lelki
működését, és segítse őt abban, hogy az erkölcsi szabadsághoz eljusson. Ez ráépül a
pszichológiai értelemben vett szabadságra, de tökéletesíti is azt. Ám erkölcsi szabadság
csak az abszolút értékekkel kapcsolatban lehetséges: ezektől függ az ember életének értelme és értéke. Ezt azért hangsúlyozzuk, mert a nevelés területén is megmutatkozik az
a törekvés, hogy értékmérőként a korszerűséget fogadjuk el. Ezzel azonban együtt jár
annak a kockázata, hogy míg átmeneti és felszínes divatoknak igyekszünk megfelelni,
elvesztjük szemünk elől a mai világ mélyebb igényeit.
Az iskola a jelenkor társadalmában

31. A mai társadalmat a természettudományos és technikai fejlődés jellemzi, amely
személyiségvesztésbe és eltömegesedésbe torkollhat. Ha ennek a társadalomnak mélyebb
igényeire figyelünk, és ezeknek illő módon meg akarunk felelni, nyilvánvalóvá lesz előttünk, hogy az iskolának valóban nevelő jellegűnek kell lennie, mégpedig oly fokon, hogy
tudjon erős, felelős, szabad és erkölcsileg helyes döntésekre képes személyiségeket nevelni. Ezt a jellegzetességet még könnyebben meg lehet közelíteni akkor, ha az iskoláról
úgy gondolkodunk, mint olyan intézményről, amelyben a fiatalokat alkalmassá teszik arra, hogy fokozatosan rányíljanak a valóságra, és kialakítsanak maguknak egy határozott
világnézetet.
32. Ha így látjuk magunk előtt, az iskolának nemcsak a kulturális értékekkel kapcsolatban kell egy határozott választásig eljutnia, hanem azokat az életértékeket is meg kell
választania, amelyeknek jelen kell lenniük minden tevékenységében.
Ezért olyan közösségként kell megformálódnia, amelyben az értékek a közösséget alkotó
különböző tagok hiteles kapcsolatában jelennek meg és egy nem pusztán egyéni, hanem
közös világnézeti elkötelezettségben is, amely az iskolát élteti.
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IV. A KATOLIKUS ISKOLA NEVELÉSI TERVE
A katolikus iskola sajátos jellege

33. Miután meghatároztuk a katolikus iskolának mint iskolának jellegzetességeit, most
foglalkozhatunk azzal, hogy mi különbözteti meg a többi iskolától mint katolikus iskolát.
Ebben a vonatkozásban meghatározó jelentősége van annak, hogy a valóságról alkotott
igazi keresztény felfogásra épít. Ennek a világlátásnak középpontja Krisztus.
34. A katolikus iskola nevelési tervének Krisztus az alapja. Ő az, aki az emberi létnek
új értelmét kinyilatkoztatja és érvényre juttatja. Át is alakítja az emberi létet, mert képessé teszi az embert arra, hogy isteni módon éljen, vagyis gondolkodását, akaratát, cselekvéseit az evangéliumhoz igazítsa, s a boldogságokat tegye életének normájává. Az iskola épp azzal válik katolikussá, hogy – bár más-más fokon – az iskolai közösség minden
tagja osztozik a keresztény világlátásban, s ezt ki is jelentik. Így ebben az iskolában az
evangéliumi elvek válnak nevelési eszménnyé, belső ösztönzővé és egyúttal végső céllá.
35. Ily módon a katolikus iskola tudatosan arra kötelezi el magát, hogy az egész kifejlesztésén munkálkodjék, hiszen Krisztusban, a tökéletes emberben, minden emberi érték
teljesen kibontakozik és egymásba fonódik. Ez adja a katolikus iskolának legsajátosabban katolikus jellegét, és ebben gyökerezik az a kötelessége, hogy tisztelje az emberi értékeket, érvényre juttatva sajátos, nekik kijáró autonómiájukat, s közben betöltse sajátos
küldetését, amely minden ember szolgálatára kötelezi. Mert hiszen Jézus Krisztus fölemeli és megnemesíti az embert, értékesebbé teszi az emberi létezést, ő az az életeszmény és példakép, amelyet a katolikus iskola a fiatalok elé állít.
36. Ha tehát a katolikus iskola, mint minden más iskola, arra a célra van rendelve, hogy
kritikusan és módszeresen átadja a műveltséget, és ezáltal a személy teljes kiformálódásán
munkálkodjék; ezt a célt a keresztény világlátás szerint igyekszik elérni, ezáltal kapja
meg „az emberi kultúra a maga előkelő helyét az ember hivatásának teljes egészében”13.
Számba véve azt, hogy a történelemben élő ember a Krisztustól megváltott ember, a katolikus iskola azon fáradozik, hogy kialakítsa a keresztény emberben azokat az erényeket,
amelyek sajátos jelleget adnak neki, és képessé teszik arra, hogy Krisztusban új életet éljen, és szavára hallgatva hűségesen együtt munkálkodjék vele Isten országának építésén.14
37. Mindezek tisztázása után megjelölhetjük a katolikus iskola feladatait, és kifejthetjük belső tartalmait. Feladata, hogy szintézist teremtsen egyfelől a műveltség és a hit,
másfelől a hit és az élet pólusai közt. Ez a szintézis a különböző tudományszakokba rendeződött emberi tudás sokféle tartalmának integrációja által valósulhat meg az evangéliumi üzenet fényében és azoknak az erényeknek kidolgozásával, a melyek a keresztény
embert jellemzik.
13

V.ö.: II. Vatikáni Zsinat: Lelkipásztori konstitúció az Egyház és a mai világ viszonyáról, „Gaudium et
Spes”, 57.
V.ö.: II. Vatikáni Zsinat: Nyilatkozat a keresztény nevelésről, „Gravissimum educationis”, 2.
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Szintézis a hit és a műveltség között

38. A katolikus iskola miközben tanító tevékenységével segíti növendékeit abban, hogy
a hit és a műveltség között szintézist teremtsenek, a tudásnak mint olyannak nagyon
mély értelmezéséből indul ki. Semmiképpen sem óhajtja az oktatást eltéríteni attól a céltól, amelyre az az iskolai nevelésben természete szerint irányul.
39. Ennek az alapgondolatnak megfelelően minden tudományszakot a rá jellemző
módszer teljes tiszteletével kell művelni. Hiba volna tehát az iskolában tanított tárgyakat
úgy kezelni, mintha a hit egyszerű szolgálói vagy apologetikus célokra felhasználható
eszközök volnának. Ezek a tantárgyak lehetővé teszik, hogy a növendékek elsajátítsanak
különböző technikákat, ismereteket, gondolkodási módszereket, erkölcsi és társadalmi
készségeket, amelyek aztán képessé teszik őket arra, hogy személyiségüket kifejlesszék
és tevékeny tagként beleilleszkedjenek az emberi közösségbe. Így nem pusztán elsajátítandó ismereteket nyújtanak, hanem értékekre is felhívják a figyelmet, amelyeknek vonzásába be kell állni, és különösen az igazság feltárására nevelnek.
40. Ha a katolikus iskola nevelői küldetését ilyen átfogó módon értelmezzük, ennek
fényénél a mester a lehető legkedvezőbb helyzetbe kerül, hogy növendékét elindítsa a hit
elmélyítésének útján, és ugyanakkor abban is segítségére legyen, hogy az emberi tudást
a hit adataival megvilágítsa, gazdagítsa. A tanítás számos alkalmat kínál neki arra, hogy
növendékei előtt megnyissa a hit látóhatárát, de ezeken az alkalmakon túl a keresztény
nevelő ahhoz is ért, hogy kiaknázza mindazt, amivel az iskolai tantárgyak valóságosan
hozzájárulhatnak a keresztény személyiség kibontakoztatásához. Alakítani tudja a tanulók lelkét és szívét, hajlandóvá teszi őket arra, hogy személyes, teljes odaadással Krisztushoz ragaszkodjanak, és az a gazdagodás is ebben erősítse meg őket, amelyet a műveltség ad az emberi személynek.
41. Mindezeken túl az iskola úgy tekint az emberi tudásra, mint fölfedezni való igazságra. Amennyiben a különféle ismereteket úgy tiszteljük és terjesztjük elő, mint annak
az emberi szellemnek megnyilatkozásait, amely teljes szabadsággal és felelősségtudattal
keresi az igazságot; annyiban már ezek valamiképpen keresztények is, hiszen az igazság
feltárása és elismerése a teljes igazság kutatására vezeti az embert. Az a mester, aki jártas
saját szaktudományában, és ugyanakkor megvan benne a keresztény bölcsesség is; annak értelmét is átadja tanítványának, amire tanítja, s elvezeti őt a szavakon túlra, a teljes
igazság szívébe.
42. Az emberiség kulturális örökségébe az „igaz” sajátos körén kívül más értékek is
tartoznak. Amikor a keresztény mester segíti növendékét abban, hogy összegyűjtse, latra
vesse és magáévá tegye ezeket az értékeket, akkor fokról fokra az örök valóságok irányába állítja őt be. Ez a teremtetlen ősforrás felé törekvő dinamizmus teszi olyan fontossá a
tanulást a hit növekedésében.
43. Épp ezért a katolikus iskola sajátos céljának megvalósulása nem annyira a kiválasztott tananyagtól, programoktól függ, hanem főként az iskolában munkálkodó személyektől. Nagyon nagy részben a mesterek tehetségén múlik, hogy a tanítás a hit iskolájává legyen, vagyis a keresztény üzenetnek átadásává. A műveltség és a hit szintézise a
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másik szintézis által születik meg, amely a nevelő személyiségében jön létre a hit és az
élet között. Mivel ily rangos feladatra szól a hivatásuk, az a dolguk, hogy az egyetlen
Mestert, Krisztust követve ne csak szavukkal tárják elő a keresztény misztériumot, hanem
minden mozdulatukkal, egész magatartásukkal is.
Ebből érthető, hogy alapvető különbség választja el egymástól azt az iskolát, amelyben
a tanítást áthatja a keresztény szellem, s azt, amely beéri azzal, hogy a többi iskolai tantárgy mellé odaillessze a hittant is.
Szintézis a hit és az élet között

44. A tanítás, mivel a valóságos értékeknek igazi elsajátítására törekszik, a maga apostoli dimenziójában nem elégszik meg a hit és a műveltség szintézisével, hanem azon
fáradozik, hogy a növendékekben a hit és az élet személyes szintézisét is létrehozza.
45. A katolikus iskola sajátos elkötelezettségként felvállalja a növendék keresztény személyiségének teljes formálását: ma különösen, hiszen számot kell vetnünk azzal, hogy a
család és a társadalom e téren nem teszi meg, ami rajta áll. Ami a diák hitének és életének szintézisét illeti, a katolikus iskola tudatában van annak, hogy az ember egy megmegújuló megtérés folyamatában válhat azzá, aminek Isten szánta. Megtanítja a fiatalokat
arra, hogy személyes életük különféle helyzeteiben Istennel párbeszédet folytassanak.
Ezen fölül ösztökéli őket, hogy nőjenek ki az individualizmusból, és a hit fényénél fedezzék föl: arra hivattak, hogy felelős módon éljenek, vállalják a többi emberrel való szolidaritás sajátos hivatását. Az emberi létezés logikája magától arra készteti őket, hogy
mint keresztények kötelezzék el magukat Isten szolgálatára, saját testvéreik javának előmozdítására, s arra, hogy átalakítsák a világot, hadd változzék az emberek otthonává.
46. A katolikus iskola megtanítja a fiatalokat arra, hogy értelmezzék a mindenség
hangját, amely előttük a Teremtőt nyilatkoztatja ki, s hogy a tudomány hódításai által
jobban megismerjék Istent is meg az embert is. A növendék a mindennapos iskolai életben megtanulja, hogy a világban való tevékenysége közben hivatása szerint élő tanúságot kell tennie arról a szeretetről, amellyel Isten az emberekhez fordul. Hiszen része egy
olyan üdvösségtörténetnek, amely végső értelmét Krisztusban, minden ember üdvözítőjében találja meg.
47. A katolikus iskola – tudván: nem elegendő a kereszténységhez, hogy újjászülettünk
a keresztségben, hanem élni és cselekedni is kell az evangélium szerint – igyekszik megteremteni az iskolai közösség világában egy olyan légkört15, amely segíti a növendéket
abban, hogy mind érettebben élje a hitét, és fokozatosan kialakítson magában egy olyan
állásfoglalást, amely lehetővé teszi számára a keresztségből eredő sokféle felelősség
vállalását. Érvényre juttatja a nevelésben azt, hogy a keresztény tanítás pótolhatatlan jelentőséget tulajdonít az erényeknek, mint maradandó és mély beállítódásoknak, amelyeknek fokozatosan ki kell alakulniuk a lelkiismeretben. Ezeket a teológiai erények teszik
teljessé, s felmagasztalják őket a szeretetben, amely szinte lelkükké válik, s az erényes
embert kereszténnyé teszi. A nevelő tevékenység középpontja mégis Krisztus. Ő az eszménykép, akihez a keresztényeknek saját életüket igazítaniuk kell. A katolikus iskola eb15

V.ö.: II. Vatikáni Zsinat: Nyilatkozat a keresztény nevelésről, „Gravissimum educationis”, 8.
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ben különbözik az összes többi iskoláktól. Azok beérik azzal, hogy az embert igyekeznek kialakítani, ez a keresztény kialakításán fáradozik, hogy tanítása és tanúságtétele
által megismertesse a meg nem kereszteltekkel is Krisztus misztériumát, amely minden
ismeretet meghalad.16

48. A katolikus iskola sajátos nevelő munkája során kapcsolatot tart különböző más
nevelő intézményekkel (ezek a családon túl a keresztény közösségek, plébániai csoportok, az ifjúsági egyesületek, kulturális és sportszervezetek stb.). De azt sem szabad feledni, hogy sokféle módon több más társadalmi tényező is forrása lehet az ismeretszerzésnek
és a műveltségben való részesedésnek. Ezzel az úgynevezett „párhuzamos iskolával”
kapcsolatban fontos a valóságos iskola tevékeny jelenléte, amely rendszeres és kritikus
neveléssel felkészíti a fiatalokat valamiféle önellenőrzésre és önuralomra.17 Ez teszi majd
őket képessé arra, hogy szabadon és öntudatosan válogassanak azok között az üzenetek
között, amelyeket a hírközlő eszközök felkínálnak nekik. Meg kell tanítani őket arra, hogy
az információkínálatot személyes, kritikus ítéletüknek vessék alá18, szerencsés szintézist
alakítsanak ki, és az információkat beleépítsék emberi és keresztény kultúrájukba.
A hitoktatás

49. A katolikus iskola sajátos küldetésének megvalósítása közben – amely abban áll,
hogy rendszeresen és kritikusan átadja a műveltséget a következő nemzedéknek a hit fényénél, és neveljen a keresztény erényekből fakadó életre, kibontakoztatva a kettős szintézist a műveltség és a hit meg a hit és az élet között – tudatában van annak, mily fontos
tanítania az evangéliumi tanítást, amint az a katolikus Egyházban tovább hagyományozódik. Hiszen ez a nevelő munka alapja, ez vezeti el a növendéket tudatos döntéshez,
hogy elkötelezetten és következetesen éljen.
50. Anélkül, hogy érdeme szerint foglalkoznánk mindazokkal a kérdésekkel, amelyeket az iskolai hitoktatás felvet, nyomatékosan kijelentjük, hogy bár ez az oktatás nem
merülhet ki az iskola tantervébe beillesztett „hittani kurzusokban”, mégis egyértelműen
meghatározott módon és módszeresen kell végezni az iskolában, hogy a növendékek
gondolkodásában ne kerüljön veszélybe az egyetemes emberi kultúra és a vallási kultúra
egyensúlya. Mindamellett ez az oktatás alapvetően különbözik a többi tantárgy oktatásától, mert nemcsak az a célja, hogy az értelmet elvezesse a vallási igazságokhoz, hanem
hogy az egész embert Krisztus tanítványává tegye.
51. Bár elismerjük, hogy a katekézis igazi helye a család, amelyet más keresztény közösségek is segítenek, kiváltképpen a plébánia közössége; mégsem lehet eléggé hangsúlyozni azt, hogy milyen szükséges és fontos a katolikus iskolában végzett katekézis is,
általa juthatnak el a fiatalok a hitben való érettségig.
52. Ezért a katolikus iskola szorgalmasan gyűjtse össze a lélektan, a pedagógia és különösképpen a katekétika fejlődéséből adódó megfontolásokat, s még ezeknél is gondo16
17
18

V.ö.: Ef 3,18-19.
V.ö.: Lelkipásztori utasítás: „Communio et progressio”, 67.
Ugyanott, 68.

20

sabban az illetékes egyházi szervek útmutatását és rendelkezéseit. Azt is tartsa kötelességének, hogy az iskolában folytatott katekézis munkásait mind tökéletesebben készítse
elő feladatuk végzésére, s így segítse elő azt, hogy az Egyház katekéta küldetését mind
eredményesebben töltse be.
A katolikus iskola a keresztény nevelő közösség találkozásának helye

53. Az eddig kifejtettek alapján úgy illik, hogy a katolikus iskolák „mindazok találkozási helyeként jelentkezzenek a társadalomban, akik a krisztusi értékrendnek akarnak érvényt szerezni az egész nevelés területén”19. A katolikus iskolának – sokkal inkább, mint
az összes többinek – azon kell lennie, hogy életértékeket adjon át. Nevelési programja,
mint láttuk, arra irányul, hogy Krisztushoz kapcsoljon a hit által, aki minden értéknek
mértéke. Ám a hit főként személyes kapcsolatok által gyökerezik meg az emberben,
olyanok között, akik mindennapos érintkezésben vannak a valósággal. A keresztény hit
is egy közösség ölén születik és növekszik.
54. Ezért a katolikus iskola közösségi dimenzióját nemcsak az ember természete és a
nevelési folyamat természete követeli, hanem magának a hitnek természete is. A katolikus iskola magát kevésnek ismeri saját nevelői feladatának megvalósítására, ezért tudatában van annak, hogy az őt alkotó közösségnek folytonosan táplálkoznia kell azokból a
forrásokból, amelyekből létezésének jogcíme ered. Krisztus üdvözítő üzenetéből, amint
az meglelhető a Szentírásban, a hagyományban (különösen a liturgikus és a szentségi
hagyományban), végül azok életpéldájában, akik azt különös erővel élték vagy élik.
55. A katolikus iskola elveszti létalapját, ha nem keres állandó kapcsolatot az Igével,
és nem igyekszik egyre Krisztussal találkozni. A Vele való összeköttetésből merítheti
mindazt az erőt, amely szükséges sajátos nevelői szándékának megvalósításához: ahhoz,
hogy „életet” adjon „egy a szabadság és a szeretet evangéliumi lelkétől át- meg átjárt
közösségi és ugyanakkor iskolai környezetnek”20, amelyben a növendék megtapasztalja
saját emberi méltóságát, mielőtt még világos fogalma alakulhatna ki róla. A katolikus
iskola híven az emberi személyre irányuló rendeltetéséhez és ahhoz a híváshoz, amelyet
Isten intéz minden emberhez, azon munkálkodik, hogy szabaddá tegye az embert, vagyis
olyanná, amilyennek lennie kell, Isten beszélgetőtársának, aki képes arra, hogy a szeretetet szeretettel viszonozza.
56. A katolikus iskolai közösség „erre az alapvető vallási tanításra” építi egész nevelői
tevékenységét, ez egyúttal „a keresztény egzisztenciális metafizika alaptétele is”21. A
katolikus iskola tehát nem úgy közvetíti a műveltséget, mint a hatalomnak és az uralkodásnak eszközét, hanem mint képességet a közösségteremtésre, emberek, események,
dolgok megértésére. Nem az önérvényesítés vagy a gazdagodás eszközének tekinti a tudást, hanem inkább olyasminek, amiből kötelezettség fakad a szolgálatra, a többi ember
iránti felelősségtudatra.
19
20
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VI. Pál allokúciója az OIEC IX. kongresszusán – Osservatore Romano, 1974. június 9.
II. Vatikáni Zsinat: Nyilatkozat a keresztény nevelésről, „Gravissimum educationis”, 8.
VI. Pál: Az áldozat értéke életünkben, Insegnamenti di Paolo VI., 8. kötet (1970), 97.
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A katolikus iskola nevelési tervének egyéb vonatkozásai

57. Ha a katolikus közösség választási lehetőséget kínál fel a fiataloknak, hogy a katolikus iskola által a hitre irányuló sajátos képzéshez jussanak, ez éppen nem halmoz fel
valami olyanfajta tudást, amely elkülönít a többi embertől és önteltté tesz kiélezve az
ellentéteket; ellenkezőleg, előmozdítja és építi az együttműködést. Megnyílik mások felé,
tisztelettel tekint az ő gondolkodás- és életmódjukra, átérzi aggodalmaikat és reményeiket, osztozik életviszonyaikban és részt vesz fejlődésükben.
58. A katolikus iskolát keresztény eszmények ihletik, ezért különösen érzékeny arra a
vágyra, amely a világ minden részében megnyilatkozik egy igazságosabb társadalom
iránt, és igyekszik is megfelelni ennek azzal, hogy részt vállal az igazságosság megvalósítására irányuló erőfeszítésekben. Tevékenységét nem korlátozza arra, hogy még akkor
is, amikor ellenkezik a helyi gondolkodásmóddal, bátran tanítsa, mik az igazságosság
követelményei, hanem törekszik arra is, hogy sajátos közösségében a mindennapi iskolai
életben érvényesítse ezeket az elveket.
Némely nemzet körében a katolikus iskola annak a jogi és gazdasági helyzetnek következtében, amelyben tevékenykedik, a valóságos szándékával ellenkező tanúságtételnek
kockázatát vállalja, mert kénytelen önmagát fenntartani, s ezért főként tehetősebb családok gyermekeit veszi fel. Ez a helyzet nagy gondot okoz a katolikus oktatásügy felelőseinek, mert az Egyház elsősorban azoknak ajánlja fel nevelő szolgálatát, „akik nem
rendelkeznek megfelelő anyagi eszközökkel, nélkülözik a család segítségét és érzelmi
melegét, vagy távol vannak a hit ajándékától”22. A nevelés hatékony eszköze az egyén
társadalmi és gazdasági előrelépésének, s épp ezért, ha a katolikus iskola figyelmét kizárólag vagy elsősorban a jobb módú társadalmi osztályok tagjaira fordítaná, ezzel hozzájárulna ahhoz, hogy megerősítse többiekénél előnyösebb helyzetüket, és kedvezne egy
igazságtalan társadalmi rendnek.
59. Nyilvánvaló, hogy egy olyan nevelési tervnek, amely az egész személyt mélyen
elkötelezi, minden benne részt vevő szabad csatlakozására kell számítania. Nem lehet
olyasvalami, amit rákényszerítettek az emberekre, inkább felkínált lehetőség, jó hír, s
mint ilyent, vissza is lehet utasítani. Mindamellett, hogy meg lehessen valósítani, hogy
hűségesen csatlakozni lehessen hozzá, jó, ha a katolikus iskola számíthat arra, hogy minden munkatársában közös meggyőződések és szándékok élnek.
Hogyan vesz részt a keresztény közösség a katolikus iskola nevelési tervében?

60. A katolikus iskola azzal, hogy előre kinyilvánítja nevelési tervét és aztán igyekszik hűségesen igazodni hozzá, hiteles és igaz közösséget alkot, amely miközben betölti
hivatását, vagyis közvetíti a műveltséget, segíti minden tagját a keresztény emberre jellemző életstílus vállalásában. Hiszen ebben a környezetben a másik ember tisztelete
Krisztus személyének szolgálatává nemesül, az együttműködés a testvériség égboltja alatt
22

II. Vatikáni Zsinat: Nyilatkozat a keresztény nevelésről, „Gravissimum educationis”, 9.
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valósul meg, s a közjó biztosítására vállalt politikai elkötelezettséget felelősségtudattal
veszik magukra, mint az Isten országának építésére irányuló igyekezetet.

61. A közös nevelési terv megvalósítására irányuló felelősségteljes együttműködést a
közösség minden tagja – tanárok, szülők, növendékek, hivatali személyzet – egyaránt
lelkiismereti kötelességének tekinti, s ki-ki saját szerepe, feladatköre szerint valósítja is.
Ez a közteherviselés, amelyet evangéliumi szellemben teljesítenek, természete szerint
olyan tanúságtétel, amely nemcsak építi Krisztust a közösségben, hanem bele is sugározza, „jellé” válik mindenki előtt.
A katolikus iskola
mint egyházi és társadalmi szolgálat

62. Ily módon a katolikus iskolai közösség nemcsak növendékeinek s azoknak nyújt
pótolhatatlan személyes szolgálatot, akik különböző címen benne munkálkodnak, hanem
a társadalomnak is, amelyet ma különösen megoszt a szolidaritás igénye és az individualizmus új meg új változatainak fölbukkanása, s amely a katolikus iskola közösségében
példát találhat arra, hogyan lehet hiteles közösségek szolgálatába állítani az életünket, s
hogyan válnak hitelessé a közösségek épp a közjóra irányuló igyekezet egysége által. A
katolikus iskola ezen túl azzal is szolgálatot tesz a mai pluralista társadalomnak, hogy a
műveltség és az oktatás világában intézményes módon biztosítja a keresztény jelenlétet,
puszta létezésével felmutatja a hit gazdagságát, feleletként fölkínálva azt mindazon nagy
kérdésekre, amelyek kínozzák az emberiséget. Mégis mindenekfölött arra hivatott a
katolikus iskola, hogy alázatos és szeretetteljes szolgálatára legyen az Egyháznak azzal,
hogy biztosítja jelenlétét a nevelés és az iskoláztatás területén az emberi nem javára.
63. Ha így tesz, „hiteles apostoli munkát” végez.23 Ezért, aki erre az apostoli feladatra
kötelezi el magát, „nélkülözhetetlen és sürgős egyházi küldetést tölt be”.24
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V.

A KATOLIKUS ISKOLA FELELŐSSÉGE MA

64. A katolikus iskola legelső dolga, ha helyes megvilágításban nézzük, hogy pontosan
fogalmazza meg és biztosítsa is azokat a feltételeket, amelyek küldetésének betöltéséhez
szükségesek. A tisztán látó és leleményes keresésnek, a hűséges és közösen vállalt bátorságnak útján valósítható meg, hogy egyenként biztosíthatók legyenek ezek a feltételek, s
ne engedjük át magunkat a belső és külső nehézségek súlyát fontolgató csüggedésnek,
vagy azoknak a meglehetősen idejétmúlt, mégis állandóan hangoztatott jelszavaknak25,
amelyek végső soron a katolikus iskola megszüntetését sürgetik.26
Ha ezekre hallgatunk, magunknak ártunk. Ha többé-kevésbé radikális formában arról
álmodozunk, hogy az Egyháznak nem intézményesen kellene jelen lennie az iskoláztatásban, délibábot kergetünk, és veszélyt veszélyre halmozunk.27

65. Az elmúlt évszázadokban az Egyház tanításától vezetett egyházi tanintézmények
igyekeztek nagy áldozatok árán jelenvalóvá tenni ezt a keresztény tanítást, s közben gazdagítani az emberiséget az idők és a helyi viszonyok igényeinek megfelelő iskolákkal.
A katolikus iskola átérzi felelősségét azért, hogy folytassa ezt a szolgálatot. Ugyanakkor
tudván tudja, hogy magában elégtelen feladatainak megoldására. Csakugyan az a valóság, hogy mint a múltban is voltak, vannak ma is olyan tanintézetek, amelyek katolikusnak mondják magukat, de szemlátomást nem felelnek meg teljesen annak a nevelői tervnek, amelynek pedig a többi iskolától meg kellene őket különböztetnie; így nem is töltik
be azokat a feladatokat, amelyeknek betöltését az Egyház és a társadalom joggal várná
tőlük. Anélkül, hogy most hiánytalanul számba vehetnénk azokat a tényezőket, amelyek
érthetővé tehetik a katolikus iskola munkáját körülvevő nehézségeket, néhányat mégis
fel akarunk itt sorolni, hogy eszmélkedésre buzdítsunk, amely aztán bátor reformokhoz
vezethet.
66. Az iskolában munkálkodó katolikusokból gyakran hiányzik valami lényeges dolog,
s ez talán valami alapos, tiszta tudatosítása épp a katolikus iskola identitásának. Ezzel
együtt hiányzik belőlük a bátorság is, hogy vállalják mindazokat a következményeket,
amelyek a többi iskolától való különbségéből fakadnak Azt is el kell ismerni, hogy a
katolikus iskola feladatai ma nehezebbek és összetettebbek, mint valaha, hiszen ma a kereszténység igyekszik új életformákba inkarnálódni, mert átalakulások mennek végbe az
Egyházban is meg a társadalomban is. Különösen sok nehézség forrása a pluralizmus,
továbbá az a tendencia, hogy a keresztény üzenet mindinkább a társadalom peremére
szorul.
67. A katolikus iskolától a nevelési programjához való hűség nem lankadó önkritikát
is kíván, azon túl azt is, hogy állandóan visszatérjen az alapelvekhez, a szellemiséget
meghatározó indítékokhoz, s ezektől ne automatikus válaszokat várjon a jelen kérdéseire,
hanem érzéket, amely lehetővé teszi majd számára e kérdések megoldását az új pedagógiai törekvésekkel folytatott párbeszéd során, együttműködve mindazokkal, akik feleke25
26
27

VI. Pál allokúciója az OIEC IX. kongresszusán – Osservatore Romano, 1974. június 9.
V.ö.: föntebb, 18, 20, 23.
VI. Pál allokúciója az OIEC IX. kongresszusán – Osservatore Romano, 1974. június 9.

24

zeti különbség nélkül tisztességes szándékkal munkálkodnak az ember valódi haladásának előmozdításán. Ezt az együttműködést elsősorban a többi keresztény közösség iskoláival kell megvalósítani, hogy ezen a téren is előbbre vigyük a keresztények egységét.
De ki kell ennek terjednie az állami iskolákra is. Kezdődjék a tanárok közötti kapcsolatokkal, találkozókkal, közös kutatási munkával, s aztán terjedjen tovább a nevelőkről a
növendékekre, sőt azok családjára is.

68. Végül helyesnek látszik említést tenni – amint már tettünk is28 – azokról a jelentős
jogi és gazdasági nehézségekről, amelyek különbázó országokban akadályozzák a katolikus iskola munkáját. Ezek egészen konkrétan szólva gátolják őket abban, hogy szolgálatukat minden társadalmi és jóléti fokon élő fiatalra kiterjesszék, s tévesen azt a látszatot
keltik, hogy a katolikus iskola a gazdagoké.

28

V.ö.: föntebb, 58.
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VI. GYAKORLATI MEGFONTOLÁSOK

69. Miután utaltunk azokra a nehézségekre, amelyekkel a katolikus iskola szembetalálja magát, most sorra kell vennünk a kínálkozó gyakorlati megfontolásokat azok kedvéért, akik e téren munkálkodnak s ezért az ügyért felelősek. Ki kell emelnünk néhány
különösen jelentős kérdést: a szervezést és a tervezést, a biztosítékokat, amelyek sajátos
jellegét garantálhatják, a szerzetesi intézmények vállalkozásait az iskolai apostolságban,
ennek jelenlétét a missziók területén, a tanárok lelkipásztori gondozását, a szakmai szövetkezéseket, a gazdasági helyzetet.
A katolikus iskola szervezete és tervszerű fejlesztése

70. A katolikus oktatás azokra az általános érvényű elvekre épül, amelyeket a II. Vatikáni Zsinat hirdetett meg a hierarchia és az apostoli tevékenységben munkálkodók együttműködését illetően. A részesedés és a közös felelősség elve alapján a nevelő közösséget
alkotó különböző csoportok saját illetékességük mértékében beleszólnak a katolikus iskolát érintő döntésekbe és azok alkalmazásába29. Ezt a Zsinat által kifejtett elvet főként
a nevelési terv kidolgozásában és megvalósításában kell alkalmazni. A különféle felelősségek megosztása és kijelölése a szubszidiaritás elve alapján történjék, amely szerint a
hierarchikus tekintélynek tisztelnie kell konkrétan a szakmai illetékességet, jelen esetben
a tanításban és a nevelésben. Ténylegesen „az apostoli munka joga és kötelessége egyaránt vonatkozik minden hívőre: a klerikusokra is, a laikusokra is, és így a laikusoknak
is megvannak a sajátos feladataik az Egyház építésében”30.
71. Ezt a II. Vatikáni Zsinattól meghirdetett elvet különös módon alkalmazni kell a katolikus iskolára, amely egész szorosan egyesíti a vallásoktatást, a vallásos nevelést egy
nagyon jól meghatározott szakmai tevékenységgel. Itt különösképpen érvényre jut a
laikusnak sajátos küldetése, amely „annál sürgetőbb elismerést érdemel, mert az emberi
élet sok területének autonómiája, amint méltányos is, eléggé megnövekedett, némelykor
– a keresztény életnek nem csekély veszedelmére – elszakadva valamelyest az erkölcsi
és a vallásos rendtől”31, ezen felül a katolikus iskolában működő laikusoknak az a hivatásuk, hogy „közvetlenebbül együttműködjenek a hierarchia apostoli tevékenységével”32
akár hivatásuk révén33 akár a szó legáltalánosabb értelmében vett vallásos neveléssel,
amelyet akkor végeznek, amikor segítik növendékeiket abban, hogy a hit és a műveltség,
a hit és az élet között személyes szintézist alakítsanak ki. Így a katolikus iskola ebben az
értelemben olyan megbízatást kap a hierarchiától, amely apostoli intézménnyé avatja.34
29

V.ö.: II. Vatikáni Zsinat: Lelkipásztori konstitúció az Egyház és a mai világ viszonyáról, „Gaudium et
Spes”, 43.
30
II. Vatikáni Zsinat: Határozat a világi hívek apostolkodásáról, „Apostolicam actuositatem”, 25.
31
Ugyanott, 1.
32
II. Vatikáni Zsinat: Dogmatikus konstitúció az Egyházról, „Lumen Gentium”, 33.
33
II. Vatikáni Zsinat: Határozat a világi hívek apostolkodásáról, „Apostolicam actuositatem”, 10.
34
II. Vatikáni Zsinat: Határozat a világi hívek apostolkodásáról, „Apostolicam actuositatem”, 10.
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72. Ennek a megbízatásnak lényeges eleme „az egység azokkal, akiket a Szentlélek
arra jelölt ki, hogy kormányozzák Isten Egyházát”35. Ez a kapcsolat egy közös lelkipásztori terv kialakításában is kifejeződik. „Az egész egyházmegyében vagy annak egy-egy
részterületén legyenek összehangolva és egymással szorosan összefűzve az apostolkodás
különböző tevékenységi formái a püspök vezetése alatt: úgy, hogy minden hitoktatói,
missziós, karitatív, szociális, családvédelmi tevékenység vagy bármiféle lelkipásztori célú munka kölcsönös együttműködésben valósuljon meg. Ennek következtében egyúttal
az egyházmegye egysége is nyilvánvalóbbá lesz”36. Mindez szükségszerűen hozzátartozik a katolikus iskola életéhez is, amelynek szintén „a világi és a szerzetes-papság, a
szerzetesek és a laikusok együttműködésével” kell megvalósulnia.37
Mi biztosítja a katolikus iskola sajátos jellegét?

73. Ezek a tényezők biztosítják az iskolának mint katolikus iskolának sajátos jellegét.
Ha a hierarchikus vezetésnek feladata, hogy vigyázzon a katolikus iskolában folyó vallásos nevelés hithűségére és a keresztény erkölcs megtartására, az egész nevelő közösség
felelőssége viszont az, hogy a mindennapos nevelés gyakorlatában megvalósuljanak azok
a sajátos vonások, amelyek a keresztény nevelést biztosítják. Sajátos felelősség hárul a
keresztény szülőkre is, akik gyermekeiket katolikus iskolába íratják: pusztán ez a tény
nem menti fel őket a személyes kötelezettség alól, hogy maguk is keresztény módon
neveljék őket. Tevékenyen együtt kell működniük az iskolával, ez egyfelől azt jelenti,
hogy támogassák annak nevelő igyekezetét, másfelől, hogy a beavatkozásra felkínált
különböző lehetőségeket igénybe véve ellenőrizzék: hűséges-e a keresztény nevelési elvekhez. Nem kevésbé fontos szerep jut maguknak a tanítóknak, tanároknak a katolikus
iskola sajátos küldetésének védelmezésében és előmozdításában: különösen ők teremthetik meg azt a keresztény légkört, amelynek az iskola tanítását és életét át kell járnia. Ha
valami nehézség támadna vagy összeütközések adódnának a katolikus iskola hitelesen
keresztény jellege körül, a hierarchikus tekintély joga és kötelessége, hogy közbelépjen.
A katolikus iskola és a szerzetesrendek

74. Kérdéseket vetett fel az a tény, hogy némely szerzetesrend, amely eredetileg nevelői-iskolai apostolkodásra alakult, a társadalmi és politikai változások miatt másfajta tevékenységbe kezdett, és elhagyta az iskolákat. Más esetekben viszont férfi és női szerzetesek abbéli igyekezetükben érezték magukat az iskolák elhagyására indíttatva, hogy fel
akartak zárkózni a II. Vatikáni Zsinat útmutatásaihoz, amelyek arra késztették a szerzetesrendeket, hogy vizsgálják fölül sajátos karizmájukat közösségük eredetét megfontolva.

35
36
37

Ugyanott, 23.
II. Vatikáni Zsinat: Határozat a püspökök lelkipásztori hivatásáról, „Christus Dominus”, 17.
II. Vatikáni Zsinat: Határozat a világi hívek apostolkodásáról, „Apostolicam actuositatem”, 23.
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75. Érdemes a helyére tenni néhány indokot, amelyet az oktató munka ellen felhoztak.
Többre tartanak egy „közvetlenebbnek” tetsző apostoli munkát38, de közben megfeledkeznek az iskolában folytatott nevelő munka fontosságáról és apostoli értékéről.39 Akad,
aki hajlamos nagyobb fontosságot tulajdonítani az egyszemélyes tevékenykedésnek,
mint annak, amelyet a kifejezetten apostoli intézményekben közösségi összefogással végeznek. Pedig a nevelés terén egészen nyilvánvalóak a közösségi apostolkodás előnyei.
Olykor azzal is érvelnek a katolikus iskolák feladása mellett, hogy azok legalább látszólag képtelennek mutatkoznak bizonyos célok elérésére. Ez a megfontolás azonban inkább
arra ösztönözhet, hogy az iskolában folyó tényleges munkát alapos felülvizsgálatnak vessék alá, másrészt gondolják meg: mekkora alázatosságnak és reménységnek kell élnie
minden nevelőben, aki tudja, hogy az ő munkáját nem lehet olyan pusztán racionális
kritériumok alapján értékelni, amelyek más területen beválnak.40
76. Ha pedig helyi körülmények az iskolában végzett apostoli munka átértékelését
kívánnák, vagy azt, hogy ezt a munkát más tevékenységi formákkal cseréljék fel, az illetékes helyi egyházi vezető feladata, hogy egy ilyesfajta átalakítás alkalmasságát vagy
szükségességét megítélje – szem előtt tartva azokat a megfontolásokat, amelyeket a lelkipásztori feladatok összességéről fentebb kifejtettünk.41
A katolikus iskola a missziós területeken

77. A katolikus iskolában folyó munkának még nagyobb jelentősége van a missziós
területeken. Ott, ahol fiatal egyházakat még idegen eredetű misszionáriusok jelenléte tart
fenn, a katolikus iskolaügy hatékonysága nagyon nagy részben azon múlik, mennyire tud
alkalmazkodni a helyi igényekhez, mennyire válik a helyi és nemzeti katolikus közösség
kifejezőjévé, és mennyire járul hozzá a katolikus iskolák szakmai igényességével és nyílt
együttműködési készségével ennek a helyi közösségnek fejlődéséhez, kibontakozásához.
Olyan országokban, ahol a keresztény közösség még kialakulóban van, és így még nem
jutott el odáig, hogy nevelő intézményekért közvetlen felelősséget vállalhasson, a hierarchikus vezetőségnek kell a katolikus iskolák megszervezésével kapcsolatos említett feladatokat megoldania, magára véve (bár ideiglenesen) az ezzel járó felelősséget.42
Kik tanítsanak a katolikus iskolában?

78. A katolikus iskola sajátos jellegének biztosítása legnagyobb részben az ott tanítók
tevékenykedésén és tanúságtételén múlik. Ezért föltétlenül biztosítani és támogatni kell
egy erre alkalmas lelkipásztori szolgálattal az ő „szinten tartásukat”. Ennek részben az
lehet a célja, hogy általános lelki irányítást adjon, amely elősegíti az oktatók keresztény
38

V.ö.: föntebb, 23.
V.ö.: föntebb, 38-48.
40
V.ö.: föntebb, 22.
41
V.ö.: föntebb, 70-72.
42
V.ö.: föntebb, 70-72.
39
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tanúságtételét; részben foglalkozzék az ő sajátos apostoli munkájukat érintő kérdésekkel,
különösen a világ és a művelődés keresztény szemléletével meg egy – az evangéliumi elvekhez igazodó – keresztény pedagógiával. Itt tág tér nyílik az országos, sőt nemzetközi
szervezeteknek, amelyek különféle szinteken összefoghatják a katolikus tanítókat, tanárokat és a nevelő intézményeket.

79. Azokat a hivatásszervezeteket is a katolikus iskola sajátos küldetésének egységében kell szemlélni, amelyeknek az a céljuk, hogy a nevelésben működő dolgozók érdekeit védelmezzék. A katolikus iskolában dolgozó személyek jogait nagy igazságérzettel
kell védelmezni. Akár anyagi ügyekről van szó, akár olyan szociális és erkölcsi feltételekről, amelyek szükségesek a szakmai fejlődéshez, különös gondossággal alkalmazni
kell a II. Vatikáni Zsinat által meghirdetett elvet: „A hívek tanulják pontosan megkülönböztetni azokat a jogokat és kötelességeket, amelyek őket az Egyház tagjaiként megilletik, azoktól, amelyekkel az emberi társadalom tagjaiként rendelkeznek. Igyekezzenek
azon, hogy ezeket összhangba hozzák egymással, nem feledve, hogy minden evilági
ügyben a keresztény lelkiismeret vezetése alatt kell dönteniük.”43
Továbbá: „A világi ügyekkel foglalatoskodó laikusok is folytathatnak értékes tevékenységet a világ evangelizációja érdekében, kötelességük is, hogy ezt megtegyék.”44
Ha ennek megfelelően sajátos társulatokba szerveződnek, és a nevelők, a szülők, a diákok jogainak védelmezésén fáradoznak, szemük előtt kell tartaniuk a katolikus iskola
sajátos küldetését: ami az ifjúság keresztény nevelésének szolgálata. „A világi embernek,
aki egyszerre hívő és állampolgár, mindig a keresztény lelkiismeretére kell hallgatnia.”45
80. Mivel így állnak a dolgok, ezeknek a társulatoknak nemcsak az a feladatuk, hogy
tisztázzák és védelmezzék tagjaik jogait, hanem az is, hogy igyekezzenek kialakítani és
elmélyíteni bennük a katolikus iskola sajátos küldetésével kapcsolatos felelősségtudatot.
A katolikus oktatásban tevékenykedő oktató személyzetnek, mivel szabadon elkötelezte
magát egy sajátos jellegű hivatásbeli munkára, kötelessége mindig figyelembe venni ezt
a sajátos jelleget, és a felelős szervezők irányítását követve annak szolgálatába állítani
saját tevékeny együttműködését.
A katolikus iskolák gazdasági helyzete

81. Gazdasági szempontból számos katolikus iskola helyzete megjavult és néhány államban egészen megfelelően alakult. Ez ott történt meg, ahol a kormányok észrevették,
mennyire előnyös és mennyire szükséges is egy pluralista iskolarendszer, amely az állami oktatási intézményhálózat mellé változatos alternatívákat kínál fel. A különféle alkalmi támogatásokat felváltották az egyezségek, megállapodások, szerződések, amelyek egyfelől biztosítják a katolikus iskoláknak azt a kettős lehetőséget, hogy megtartsák saját
különleges jellegüket, és hogy ennek megfelelően végezzék munkájukat, másfelől mégis
többé vagy kevésbé bekapcsolják őket a nemzeti oktatási rendszerbe, s az állami iskolákéval egyenlő gazdasági feltételeket és jogokat biztosítanak nekik.
43
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II. Vatikáni Zsinat: Dogmatikus konstitúció az Egyházról, „Lumen Gentium”, 36.
Ugyanott, 35.
II. Vatikáni Zsinat: Határozat a világi hívek apostolkodásáról, „Apostolicam actuositatem”, 5.
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82. Ezeknek a szerződéseknek megkötése egyfelől az illetékes kormányok érdeklődésének köszönhető, amelyek így ismerték el a katolikus iskola által nyújtott szolgáltatás
közösségi jelentőségét, másfelől a hierarchia vagy a nemzeti közösség elszánt igyekezetének. Ezek a megoldások bátorítást jelentenek azok számára, akik katolikus iskolákat
vezetnek olyan országokban, amelyekben a katolikus közösségnek még nagy költségterheket kell vállalnia, hogy fönntarthassa a katolikus iskoláknak gyakran nagyon jelentős
hálózatát. Legyenek meggyőződve arról, hogy ha elszántan fáradoznak azon, hogy ezen
a sokszor igazságtalan területen rendezzék a helyzetet; nemcsak azért küzdenek, hogy
minden gyermeknek biztosítsák az ő saját teljes kibontakozásához illő iskolát, hanem az
oktatás szabadságát is védelmezik: a szülők jogát ahhoz, hogy gyermekeiknek saját törvényes igényeiknek megfelelő iskolát válasszanak.46

46

V.ö.: II. Vatikáni Zsinat: Nyilatkozat a keresztény nevelésről, „Gravissimum Educationis”, 6.
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VII. BÁTOR ÉS KÖZÖS ÖSSZEFOGÁST IGÉNYLŐ VÁLLALKOZÁS

83. Aki ráteszi az életét a katolikus iskola nevelői programjának szolgálatára, az egyúttal hitet tesz az effajta apostoli munka szükségessége és fontossága mellett. Ténylegesen: akinek hite van, és elfogadja Krisztus üzenetét, aki szereti és megérti a mai ifjúságot,
aki érzékeli a világban jelentkező kérdéseket és megoldásra váró gondokat, az föl tudja
mérni, hogy az igazán nevéhez méltó katolikus iskolának megvalósítása bátorságot kíván.
További merészség kell a fejlesztéséhez is, hogy sok megvalósulási formáját alapvetően
át lehessen alakítani a korszükségleteknek megfelelően s az őt ihlető magasztos ideál
igénye szerint.
84. Mindamellett a katolikus iskola nevelésének értékét, eredményességét nem lehet a
közvetlen hatékonyság fokain lemérni. A keresztény nevelésben a nevelő és a növendék
szabadságán túl, amely dialogikus viszonyba kerül egymással, mindig számba kell venni
a „kegyelmi” tényezőt, amellyel ez a dialógus át- meg átitatódik. Márpedig a szabadság
és a kegyelem a lélek ritmustörvénye szerint érleli meg a maga gyümölcseit, s ezek nem
mérhetők evilági mértékkel. A kegyelem ráoltódik az emberi szabadságra, s azt sajátos
kiteljesedésre segíti, elvezeti a Szentlélektől sugallott szabadságra. A katolikus iskola
tudatosan és elkötelezetten ezzel a szabadító erővel igyekszik együttműködni, így lesz a
világnak krisztusi kovásza.
85. A katolikus iskola – abban a biztos meggyőződésben, hogy a Lélek a maga titokzatos módján mindenkiben működik – felkínálja szolgálatait sajátos nevelési programjával, a rá jellemző nevelői eszközökkel együtt a nemkeresztényeknek is. Ezzel nem csak
elismeri azokat a lelki és erkölcsi javakat, társadalmi és műveltségi értékeket, amelyek a
különböző kultúrákban jelen vannak, hanem megőrzésükre, fejlesztésükre is vállalkozik.47
86. Ebben a távlatban ki kell jelenteni, hogy a katolikus iskola, még ha szűkös anyagi
ellátással rendelkezik is, és ha kevés növendéket tud is befogadni, akkor sem mondhat le
arról, hogy folytassa és ellássa a maga szolgálatát. Fönnállásának egyetlen valóban jogos feltétele van: hogy hű legyen sajátos nevelői programjához. Ennek megfontolásával
lehet megtalálni azt az alapvető kritériumot, amely a katolikus oktatási intézmények
tevékenységi körének csökkentésében eligazíthat – ahol ilyesmire szükség van.
87. Ha a katolikus iskola minden felelős tényezője kész arra, hogy saját küldetésén
tovább gondolkodjék, s eljusson az oktatás apostoli értékének felismeréséig, akkor megvalósul a szükséges feltétele annak, hogy ez a katolikus iskola szolgálatát kedvezőbb körülmények közt ajánlhassa fel, és az új nemzedékeknek hűségesen átadhassa a rábízott
kincseket. Akkor a felelősökben meglesz a meggyőződés, a biztonságérzet, az öröm és az
áldozatkészség: mindezt abból a tudatból meríthetik, hogy sok-sok fiatatnak segítségére
tudnak lenni abban, hogy növekedjenek a hitben, elfogadják az igazság, a szeretet és a
remény elveit és értékeit, és szerintük is éljenek.
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V.ö.: II. Vatikáni Zsinat: Nyilatkozata az Egyház és a nemkeresztény vallások viszonyáról, „Nostra aetate”, 2.
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88. A katolikus nevelés ügyével foglalkozó Szent Kongregáció eleven és sürgető szükségét érzi annak, hogy újra és újra meleg, szívből fakadó bátorítással forduljon mindazokhoz, akik bármiképpen is bekapcsolódnak a katolikus iskola növelésére, teljes kibontakoztatására irányuló erőfeszítésekbe. Sose kételkedjenek abban, hogy annak a sokféle
szolgálatnak a rendszerében, amelyre az Egyház egyetlen üdvözítő küldetése szétágazik,
apostoli jelentősége van az oktatásnak.
89. Azokra a szerzetesintézményekre pedig, amelyek az ifjúság keresztény nevelésére
vállalkoznak, követve azt a karizmát, amelyet az Egyházban a Szentlélek juttatott nekik;
megújuló bizalommal és reménnyel tekint az Egyház. Azt várja tőlük, hogy hűségesen
éljék alapítójuk karizmáját, ne hagyják magukat félrevezetni különböző más apostoli
tevékenységi formák csábító ajánlataitól, hiszen azok többnyire csak látszólag hatékonyabbak, inkább tegyék a tőlük telhetőt a katolikus iskolákban végzett nevelői és apostoli munkában.
90. Valamivel több, mint tíz esztendő telt el a II. Vatikáni Egyetemes Zsinat befejezése óta. A katolikus nevelés ügyével foglalkozó Kongregáció ismét a Keresztény nevelésről szóló zsinati nyilatkozat záró buzdításával fordul azokhoz a papokhoz, szerzetesekhez, szerzetesnőkhöz és laikusokhoz, akik küldetésüket a katolikus iskolában bontják ki.
„Buzdítja őket, hogy tartsanak ki nagylelkűen a vállalt munkakörben, törekedjenek növendékeiket megtölteni krisztusi szellemmel. Legyenek kiválóak a nevelés művészetében
és a tudományok művelésében, hogy így ne csak az Egyház belső megújulását mozdítsák
elő, hanem őrizzék és növeljék annak jótékony jelenlétét a mai világban, főként az értelmiség körében.”48
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II. Vatikáni Zsinat: Nyilatkozat a keresztény nevelésről, „Gravissimum educationis” – Záradék
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ZÁRSZÓ

91. Ez a dokumentum nem akarja kisebbíteni annak a sok katolikusnak érdemét, munkájának, tanúságtételének értékét, aki a különböző nemzetekben állami iskolában tanít,
mégis a katolikus iskolára bízott sajátos küldetést kidomborítva minden olyan erőfeszítést bátorítani óhajt, amely ennek ügyét igyekszik előmozdítani. A mai pluralista társadalomban a katolikus iskolára megbecsülhetetlen, szükséges hivatás vár, jobban, mint
valaha. Folyton az evangéliumi értékekre tekint, s közben egy olyan új világ építésének
lesz előharcosa, amely szabad a hedonizmus szellemétől, az eredményesség és az önigazolás kényszerétől, a fogyasztói társadalom betegségeitől.
92. A különböző püspöki konferenciákhoz azzal a tiszteletteljes kéréssel, ajánlattal
fordulunk, hogy vegyék fontolóra a katolikus iskolát éltető elveket, fejtsék ki és fordítsák
le őket olyan konkrét programokra, amelyek beleillenek az illető ország iskolarendszerének fokozataiba, követelményeibe.

93. A katolikus nevelés ügyével foglalkozó Szent Kongregáció tudatában van annak,
hogy ez a feladat kényes és bonyolult. Ezért megfontolásait Isten egész népe elé tárja,
abban a biztos meggyőződésben, hogy az üdvösségünkre irányuló isteni műben a gyarló
emberi erők kerülnek szembe a feladattal, küszködve ők keresnek rá megoldást, de a
végső eredmény nem az emberi erőkbe vetett bizalomból adódik, hanem a Mestertől. Jézustól, aki ötletet ad, vezet, irányít és gyámolít a biztos megvalósulásig, ha az ő nevében
vállaltunk valamit.
Róma, 1977. március 19.
Szent József ünnepén

Gabriel Maria Garrone
bíboros, prefektus
Antonio M. Javierre
érsek, titkár
Fordította: Jelenits István
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A KATOLIKUS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK
JEGYZÉKEI

FENNTARTÓK, HELYSÉGEK
ÉS INTÉZMÉNYTÍPUSOK SZERINT

A KATOLIKUS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK
FENNTARTÓK SZERINTI JEGYZÉKE
Egyházmegyék
Debrecen - Nyíregyházi Egyházmegye
Bosák Nándor megyéspüspök
cím: 4024 Debrecen, Varga u. 4.
tel.: 52/431-631
fax: 52/431-632
e-mail: debrecen.nyiregyhaza@t-online.hu
honlap: www.katolikus.hu/debrecen
ÓVODÁK
Szent László Szakközépiskola, Kollégium és Óvoda

Kisvárda

265

GIMNÁZIUMOK
Szent Imre Katolikus Gimnázium és Kollégium
Szent József Gimnázium és Kollégium

Nyíregyháza
Debrecen

240
253

SZAKKÉPZÉS
Szent László Szakközépiskola, Kollégium és Óvoda

Kisvárda

265

KOLLÉGIUMOK
Szent Imre Katolikus Gimnázium és Kollégium
Szent József Gimnázium és Kollégium
Szent László Szakközépiskola, Kollégium és Óvoda

Nyíregyháza
Debrecen
Kisvárda

240
253
265

Egri Főegyházmegye
Dr. Seregély István egri érsek
cím: 3300 Eger, Széchenyi u. 1
tel.: 36/517-589
e-mail: titkar.eger@communio.hu

fax: 36/517-751

ÓVODÁK
Jó Pásztor Óvoda
Kisboldogasszony Óvoda
Szent Erzsébet Római Katolikus Óvoda
ÁLTALÁNOS ISKOLÁK
Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola
Deák Ferenc Római Katolikus Általános Iskola
Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Katolikus Általános
Iskola

Eger
Miskolc
Gyöngyös

139
146
228

Sátoraljaújhely
Eger

89
113

Jászberény

170
37

Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola
Szent István Katolikus Általános Iskola

Miskolc
Mezőkövesd

245
248

GIMNÁZIUMOK
Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium

Miskolc

123

KOLLÉGIUMOK
Érseki Szent József Kollégium
Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium

Eger
Miskolc

118
123

Esztergom - Budapesti Főegyházmegye
Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek
cím: 1014 Budapest, Úri u. 62.
tel.: 1/255-2590
fax: 1/202-5458
e-mail: egombp@katolikus.hu
honlap: www.esztergomi-ersekseg.hu
ÓVODÁK
Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és
Napköziotthonos Óvoda
Hajnalcsillag Katolikus Óvoda
Liliomkert Katolikus Óvoda
Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola és
Gimnázium
Szent András Óvoda
Szent Anna Katolikus Óvoda
Szent László Katolikus Családóvoda
ÁLTALÁNOS ISKOLÁK
Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és
Napköziotthonos Óvoda
Budapesti Ward Mária Általános Iskola
Mindszenty József Katolikus Általános Iskola
Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola és
Gimnázium
Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola
Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola
Regnum Katolikus Általános Iskola
Szent András Általános Iskola
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola
Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola

38

Budapest
Budapest
Budapest

83
136
157

Budapest
Szentendre
Budapest
Budapest

168
214
217
262

Budapest
Budapest
Esztergom

83
104
163

Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Szentendre
Budapest
Budapest
Budapest

168
176
180
184
201
213
231
251
266

GIMNÁZIUMOK
Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium
Budapesti Ward Mária Gimnázium
Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola és
Gimnázium
Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium

Budapest
Budapest

103
105

Budapest
Budapest
Budapest

168
180
231

SZAKKÉPZÉS
Páli Szent Vince Katolikus Szakiskola

Budapest

182

Győri Egyházmegye
Dr. Pápai Lajos megyéspüspök
cím: 9002 Győr, Káptalandomb 5/b
tel.: 96/550-740
fax: 96/550-741
e-mail: ehivatal@gyor.egyhazmegye.hu
honlap: www.gyor.egyhazmegye.hu
ÓVODÁK
Árpád-házi Szent Margit Óvoda
Hildegard Óvoda
Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ
II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda, Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda
ÁLTALÁNOS ISKOLÁK
Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola
Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ
II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda, Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Szent Anna Katolikus Általános Iskola
Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium
Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium Szent István Tagiskolája

Sopron
93
Mosonmagyaróvár 138
Győr
196
Csorna
Komárom

199
246

Kapuvár
Győr

181
196

Csorna
Szany
Komárom

199
215
246

Sopron

278

Sopron

279

GIMNÁZIUMOK
Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ
Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium

Győr

196

Sopron

278

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI OKTATÁS
II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda, Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Csorna

199
39

KOLLÉGIUMOK
Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ
Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium

Győr

196

Sopron

278

Hajdúdorogi Görög Katolikus Egyházmegye
Dr. Keresztes Szilárd megyéspüspök
cím: 4401 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5.
tel.: 42/415-901
e-mail: eparchia@hajdudorog.t-online.net
honlap: http://www.atanaz.hu/hdem/index.htm

fax: 42/415-911

ÓVODÁK
Hajdúdorogi Görög Katolikus Óvoda
Szent Miklós Óvoda

Hajdúdorog
Nyíregyháza

135
272

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK
Görög Katolikus Általános Iskola
Görög Katolikus Általános Iskola

Hajdúdorog
Nyíregyháza

127
128

GIMNÁZIUMOK
Görög Katolikus Gimnázium, Szakközépiskola
és Diákotthon

Hajdúdorog

129

SZAKKÉPZÉS
Görög Katolikus Gimnázium, Szakközépiskola
és Diákotthon

Hajdúdorog

129

KOLLÉGIUMOK
Görög Katolikus Gimnázium, Szakközépiskola
és Diákotthon

Hajdúdorog

129

Kalocsa - Kecskeméti Főegyházmegye
Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek
cím: 6301 Kalocsa, Szentháromság tér 1.
tel.: 78/462-166
e-mail: kalocsa@hcbc.hu
honlap: www.asztrik.hu

fax: 78/462-166/130

ÓVODÁK
Kis Szent Teréz Óvoda
Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola
Szivárvány Katolikus Óvoda

Jánoshalma
Kecskemét
Kiskunmajsa

145
241
282

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK
Szent Anna Katolikus Általános Iskola és Diákotthon
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola

Jánoshalma
Kiskunmajsa

216
230

40

Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola
Szent József Katolikus Általános Iskola
KOLLÉGIUMOK
Szent Anna Katolikus Általános Iskola és Diákotthon

Kecskemét
Kiskunhalas

242
254

Jánoshalma

216

Kaposvári Egyházmegye
Balás Béla megyéspüspök
cím: 7400 Kaposvár, Zárda u. 4.
tel.: 82/511-718
fax: 82/511-718
e-mail: kaposkat.megye@freemail.hu
honlap: www.kaposvar.egyhazmegye.hu
ÓVODÁK
Római Katolikus Óvoda
Szent Margit Katolikus Óvoda

Tab
Kaposvár

205
268

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK
Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Kaposvár
Római Katolikus Általános Iskola
Tab
Sík Sándor Római Katolikus Általános Iskola
Zalaszabar

172
202
208

GIMNÁZIUMOK
Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Kaposvár

172

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI OKTATÁS
Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Kaposvár

172

KOLLÉGIUMOK
Szent Imre Kollégium

244

Kaposvár

Miskolci Görög Katolikus Apostoli Exarchátus
Dr. Keresztes Szilárd püspök, apostoli kormányzó
cím: 3444 Múcsony, Ady E. u. 8.
tel.: 46/509-889
fax: 46/509-890
e-mail: szmrekne@axelero.hu
honlap: http://gkhf.nyirbone.hu/mex/
ÓVODÁK
Miskolci Szent Miklós Óvoda Tagóvodája
Rakacaszendi Görög Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Szent Miklós Óvoda

Felsőzsolca
Rakacaszend
Miskolc

167
198
271

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK
Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola
Rakacaszendi Görög Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Miskolc
Rakacaszend

166
198
41

Pécsi Egyházmegye
Mayer Mihály megyéspüspök
cím: 7601 Pécs, Szent István tér 23.
tel.: 72/513-030
fax: 72/513-031
e-mail: egh@pphf.hu
honlap: www.pecs.egyhazmegye.hu
ÓVODÁK
Szent József Katolikus Általános Iskola, Katolische
Grundschule és Szent Rita Katolikus Óvoda
Szent Márton Óvoda
ÁLTALÁNOS ISKOLÁK
Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
Szent Imre Katolikus Általános Iskola
Szent József Katolikus Általános Iskola, Katolische
Grundschule és Szent Rita Katolikus Óvoda
Szent Mór Katolikus Általános Iskola
Szent Mór Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Szakközépiskola

Szekszárd
256
Alsószentmárton 270
Paks
Siklós

97
239

Szekszárd
Tolna

255
273

Pécs

274

GIMNÁZIUMOK
Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
Paks
Szent Mór Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Szakközépiskola
Pécs

274

SZAKKÉPZÉS
Szent Mór Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Szakközépiskola
Pécs

274

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI OKTATÁS
Szent Mór Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Szakközépiskola
Pécs

274

97

Szeged - Csanádi Egyházmegye
Gyulay Endre megyéspüspök
cím: 6701 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.
tel.: 62/420-932
fax: 62/426-901
e-mail: gyulai@theol.u-szeged.hu
honlap: www.szeged-csanad.egyhazmegye.hu
ÓVODÁK
Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola,
Óvoda és Kollégium: Boldog Apor Vilmos Óvoda
Római Katolikus Óvoda
Római Katolikus Óvoda
Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Szent István Katolikus Általános Iskola és Óvoda
42

Gyula
Gerendás
Szeged
Szentes
Mezőtúr

131
203
204
225
249

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK
Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola,
Óvoda és Kollégium: Karácsonyi János Katolikus
Általános Iskola
Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola
Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola
Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium,
Szent Gellért Diákotthon
Szent István Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Gyula
Békéscsaba
Szentes
Gyomaendrőd

132
207
224
229

Makó
Mezőtúr

247
249

GIMNÁZIUMOK
Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola,
Óvoda és Kollégium: Karácsonyi János Katolikus
Gimnázium
Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium,
Szent Gellért Diákotthon

Gyula

133

Makó

247

SZAKKÉPZÉS
Göndöcs Benedek Középiskola, Szakiskola és Kollégiumai

Gyula

126

Gyula

126

Gyula

134

Makó

247

KOLLÉGIUMOK
Göndöcs Benedek Középiskola, Szakiskola és Kollégiumai
Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola,
Óvoda és Kollégium: Szent Anna - Szent Gellért
Kollégium
Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium,
Szent Gellért Diákotthon
Székesfehérvári Egyházmegye

Spányi Antal megyéspüspök
cím: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 5.
tel.: 22/510-694
fax: 22/510-699
e-mail: brezina@szfvar.katolikus.hu
honlap: www.szfvar.katolikus.hu
ÓVODÁK
Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda
Boldog Gizella Óvoda
Szent Vince Római Katolikus Óvoda

Tatabánya
Székesfehérvár
Budaörs

98
101
280

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK
Árpád-házi Szent Margit Katolikus Általános Iskola
Marianum Általános Iskola
Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola
Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola

Tatabánya
Érd
Budaörs
Mór

91
159
164
227
43

Szent Imre Általános Iskola
Szent Imre Katolikus Általános Iskola
Szent László Általános Iskola
GIMNÁZIUMOK
Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium

Székesfehérvár
Ráckeve
Bicske

236
238
258

Budakeszi

195

Szombathelyi Egyházmegye
Dr. Konkoly István megyéspüspök
cím: 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 3.
tel.: 94/312-056
fax: 94/318-538
e-mail: phszhely@t-online.hu
honlap: www.szombathely.egyhazmegye.hu
ÓVODÁK
Szombathelyi Egyházmegyei Óvoda

Szombathely

284

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK
Püspöki Általános Iskola
Szent Benedek Katolikus Általános Iskola
Szent Imre Általános Iskola
Szent László Katolikus Általános Iskola

Szombathely
Celldömölk
Jánosháza
Sárvár

197
220
235
261

KOLLÉGIUMOK
Szombathelyi Egyházmegyei Kollégium

Szombathely

283

Váci Egyházmegye
Dr. Beer Miklós megyéspüspök
cím: 2601 Vác, Migazzi K. tér 1.
tel.: 27/814-100
fax: 27/814-101
e-mail: puspok@dunaweb.hu
honlap: www.vaciegyhazmegye.hu
ÓVODÁK
Deákvári Római Katolikus Egyházközség „Család” Óvodája
Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodája
Keresztény Óvoda
Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda
Názáret Római Katolikus Óvoda

Vác
Fót
Salgótarján
Mogyoród
Nagykőrös

114
122
144
156
174

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK
Karolina Katolikus Általános Iskola
Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Általános Iskola
Mészáros Lőrinc Katolikus Általános Iskola
Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola

Vác
Albertirsa
Cegléd
Érsekvadkert

141
158
160
222

44

Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola
Szent Imre Katolikus Általános Iskola
Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnázium
Szent János Katolikus Általános Iskola

Pécel
Gödöllő
Balassagyarmat
Dabas-Sári

223
237
243
252

GIMNÁZIUMOK
Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnázium

Balassagyarmat

243

SZAKKÉPZÉS
Szent József Katolikus Szakiskola és Speciális Szakiskola

Egyházasgerge

257

Veszprémi Főegyházmegye
Dr. Márfi Gyula érsek
cím: 8201 Veszprém, Vár u. 18.
tel.: 88/426-088
fax: 88/426-287
e-mail: ersekseg@ersekseg.veszprem.hu
honlap: www.katolikus.hu/veszprem
ÓVODÁK
Szent Anna Római Katolikus Óvoda
Szent Margit Római Katolikus Óvoda
ÁLTALÁNOS ISKOLÁK
Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola
Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola
Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola
Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium,
Egészségügyi Szakközépiskola, Szakiskola és Általános
Iskola, a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola
Gyakorlóiskolája
Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola
Szent György Római Katolikus Általános Iskola
Szent István Római Katolikus Általános Iskola
Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Pápa
Veszprém

218
269

Zalaszentlászló
Tapolca
Várpalota

165
171
175

Veszprém
Keszthely
Káptalantóti
Pápa

179
200
233
250

Veszprém

281

GIMNÁZIUMOK
Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium,
Egészségügyi Szakközépiskola, Szakiskola és Általános
Iskola, a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola
Gyakorlóiskolája
Veszprém

179

SZAKKÉPZÉS
Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium,
Egészségügyi Szakközépiskola, Szakiskola és Általános
Iskola, a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola
Gyakorlóiskolája
Veszprém

179
45

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI OKTATÁS
Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Veszprém

281

KOLLÉGIUMOK
Davidikum Római Katolikus Középiskolai Kollégium

Veszprém

112

Szerzetesrendek
Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli
Kongregációja
Rauscher Alice Dóra általános főnöknő
cím: 2092 Budakeszi, Fő utca 192/B
tel.: 23/451-721
fax: 23/451-721
e-mail: doraop@hcbc.hu
honlap: www.communio.hu/domonkosnoverek
ÁLTALÁNOS ISKOLÁK
Árpád-házi Szent Margit Római Katolikus Általános Iskola

Kőszeg

94

Ciszterci Rend Zirci Apátsága
Dr. Zakar Ferenc Polikárp főapát
cím: 8420 Zirc, Rákóczi tér 1.
tel.: 88/593-641
e-mail: zirc@ocist.hu
honlap: www.ocist.hu

fax: 88/593-830

GIMNÁZIUMOK
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma
Ciszterci Szent István Gimnázium
Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium

Budapest
Pécs
Székesfehérvár

102
107
108

Eger

124

SZAKKÉPZÉS
Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium

Eger

124

Pécs

107

Eger

124

KOLLÉGIUMOK
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma
Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium
Congregatio Jesu (Angolkisasszonyok Szerzetesrend)
Gärtner M. Julianna tartományfőnöknő
cím: 1056 Budapest, Váci u. 47.
tel.: 1/483-1484
e-mail: cjhungaria@mailbox.hu
46

fax: 1/483-1484

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK
Klotildligeti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium
és Alapfokú Művészeti Iskola
„Sancta Maria” Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézet, Leánygimnázium és Kollégium
GIMNÁZIUMOK
Congregatio Jesu Ward Mária Leánygimnáziuma és
Kollégiuma
Klotildligeti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium
és Alapfokú Művészeti Iskola
„Sancta Maria” Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézet, Leánygimnázium és Kollégium

Piliscsaba

147

Eger

206

Kecskemét

109

Piliscsaba

147

Eger

206

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI OKTATÁS
Klotildligeti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium
és Alapfokú Művészeti Iskola
„Sancta Maria” Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézet, Leánygimnázium és Kollégium

Piliscsaba

147

Eger

206

KOLLÉGIUMOK
Congregatio Jesu Ward Mária Leánygimnáziuma és
Kollégiuma
„Sancta Maria” Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézet, Leánygimnázium és Kollégium

Kecskemét

109

Eger

206

Csornai Premontrei Prépostság
Dr. Horváth Lóránt Ödön apát
cím: 9300 Csorna, Soproni u. 65.
e-mail: premontrei@gmail.com

tel.: 96/261-518

GIMNÁZIUMOK
Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium

fax: 96/593-516

Szombathely

194

Gödöllői Premontrei Perjelség
Ullmann Péter kormányzó perjel
cím: 2100 Gödöllő, Fácán sor 3.
tel.: 28/415-483/101
e-mail: ullmann@prem.hu
honlap: www.prem.hu

fax: 28/415-483/101

GIMNÁZIUMOK
Gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnázium,
Egyházzenei Szakközépiskola és Diákotthon

Gödöllő

125

SZAKKÉPZÉS
Gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnázium,
Egyházzenei Szakközépiskola és Diákotthon

Gödöllő

125
47

KOLLÉGIUMOK
Gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnázium,
Egyházzenei Szakközépiskola és Diákotthon

Gödöllő

125

Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációja
Balogh M. Rita tartományfőnöknő
cím: 1085 Budapest, Horánszky u. 17.
e-mail: megvaltosnoverek@freemail.hu

tel.: 1/338-4782/13

fax: 1/483-0603

ÓVODÁK
Szent László Óvoda

Piliscsaba

263

GIMNÁZIUMOK
Szent Margit Gimnázium

Budapest

267

Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya
P. Lukács János tartományfőnök
cím: 1085 Budapest, Mária u. 25.
e-mail: provincialis@jezsuita.hu

tel.: 1/392-5157/108
fax: 1/275-0349
honlap: www.jezsuita.hu

GIMNÁZIUMOK
Fényi Gyula Miskolci Jezsuita Gimnázium

Miskolc

120

KOLLÉGIUMOK
JTMR Jezsuita Kollégium

Miskolc

140

Kapisztrán Szent Jánosról Nevezett Ferences Rendtartomány
Magyar Gergely tartományfőnök
cím: 1024 Budapest, Margit krt. 23.
tel.: 1/336-1689
e-mail: iroda@ofm.hu
honlap: www.ofm.hu
ÓVODÁK
Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Testvérkék Ferences Óvoda

fax: 1/212-5150

Mohács
Budapest

100
286

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK
Autista Segítő Központ Általános Iskola
Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Orsolya Rendi „Szent Angela” Általános Iskola és
Gimnázium

Gyöngyös
Mohács

96
100

Budapest

178

GIMNÁZIUMOK
Ferences Gimnázium

Szentendre

121

48

Orsolya Rendi „Szent Angela” Általános Iskola és
Gimnázium
Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium, Kollégium
és Szakközépiskola

Budapest

178

Esztergom

285

SZAKKÉPZÉS
Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium, Kollégium
és Szakközépiskola

Esztergom

285

KOLLÉGIUMOK
Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium, Kollégium
és Szakközépiskola

Esztergom

285

Krisztus Légiója Kongregáció
John Simonean
cím: 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 2.
tel.: 1/322-0130
fax: 1/322-0130
e-mail: jsimonean@legionaries.org http://www.legionofchrist.org
ÁLTALÁNOS ISKOLÁK
Szent Benedek Általános Iskola
és Két Tanítási Nyelvű Gimnázium

Budapest

219

GIMNÁZIUMOK
Szent Benedek Általános Iskola
és Két Tanítási Nyelvű Gimnázium

Budapest

219

Magyar Bencés Kongregáció
Dr. Várszegi Asztrik főapát
cím: 9090 Pannonhalma, Vár u. 1.
tel.: 96/570-115
e-mail: hivatal@osb.hu
honlap: www.osb.hu

fax: 96/570-116

GIMNÁZIUMOK
Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Diákotthon
Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Kollégium

Győr
Pannonhalma

111
183

KOLLÉGIUMOK
Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Diákotthon
Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Kollégium

Győr
Pannonhalma

111
183

Mária Iskolatestvérek
Rémi Maria Etienne Vericel magyarországi rendfőnök
cím: 9024 Győr, Horváth Árpád u. 9.
tel.: 96/438-541
e-mail: mariaisk@axelero.hu

fax: 96/438-541

49

ÓVODÁK
Apor Vilmos Római Katolikus Iskolaközpont

Győr

86

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK
Apor Vilmos Római Katolikus Iskolaközpont

Győr

86

GIMNÁZIUMOK
Apor Vilmos Római Katolikus Iskolaközpont

Győr

86

SZAKKÉPZÉS
Apor Vilmos Római Katolikus Iskolaközpont

Győr

86

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI OKTATÁS
Apor Vilmos Római Katolikus Iskolaközpont

Győr

86

KOLLÉGIUMOK
Apor Vilmos Római Katolikus Iskolaközpont

Győr

86

Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata
Csatlós Mária M. Ilona általános főnöknő
cím: 1085 Budapest, Mária u. 20.
tel.: 1/266-0519
fax: 1/266-0528
e-mail: kalocsai.gen@freemail.hu
honlap: www.extra.hu/kalocsai_iskolanoverek
ÓVODÁK
Constantinum Intézmény
Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium
Szent László Általános Művelődési Központ
ÁLTALÁNOS ISKOLÁK
Constantinum Intézmény
Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium
Szent László Általános Művelődési Központ
GIMNÁZIUMOK
Constantinum Intézmény
Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium
Szent László Általános Művelődési Központ
KOLLÉGIUMOK
Constantinum Intézmény
Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium
Szent László Általános Művelődési Központ
50

Kiskunfélegyháza 110
Kalocsa
Baja

169
259

Kiskunfélegyháza 110
Kalocsa
Baja

169
259

Kiskunfélegyháza 110
Kalocsa
Baja

169
259

Kiskunfélegyháza 110
Kalocsa
Baja

169
259

SZAKKÉPZÉS
Szent László Általános Művelődési Központ

Baja

259

Miasszonyunkról Nevezett Női Kanonokrend
Maróti Jolán M. Assumpta főnöknő
cím: 7624 Pécs, Szent István tér 13.

tel.: 72/212-752

fax: 72/315-786

ÓVODÁK
Miasszonyunk Női Kanonokrend Óvodája

Pécs

161

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK
Árpádházi Szent Margit Katolikus Általános és Zeneiskola

Pécs

90

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI OKTATÁS
Árpádházi Szent Margit Katolikus Általános és Zeneiskola

Pécs

90

KOLLÉGIUMOK
Árpádházi Szent Margit Kollégium

Pécs

92

Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek Kongregációja
Ulrik Judit M. Monika tartományfőnöknő
cím: 1092 Budapest, Knézich u. 5-7.
tel.: 1/217-0337, 215-9017 fax: 1/215-9017
e-mail: mgerda@ svetits.hu
honlap: www.iskolanoverek.hu
ÓVODÁK
Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Diákotthon
Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium
és Diákotthon

Szeged

142

Debrecen

209

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK
Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Diákotthon
Szeged
Patrona Hungariae Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem és az Apor Vilmos Katolikus
Főiskola Gyakorlóiskolája
Budapest
Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium
és Diákotthon
Debrecen

209

GIMNÁZIUMOK
Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Diákotthon

142

Szeged

142

185

51

Patrona Hungariae Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem és az Apor Vilmos Katolikus
Főiskola Gyakorlóiskolája
Budapest
Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium
és Diákotthon
Debrecen
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI OKTATÁS
Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Diákotthon
Szeged
Patrona Hungariae Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem és az Apor Vilmos Katolikus
Főiskola Gyakorlóiskolája
Budapest
KOLLÉGIUMOK
Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Diákotthon
Szeged
Patrona Hungariae Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem és az Apor Vilmos Katolikus
Főiskola Gyakorlóiskolája
Budapest
Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium
és Diákotthon
Debrecen

185
209

142

185

142

185
209

Minorita Rend Magyarországi Tartománya
Czétényi Gábor magyarországi rendfőnök
cím: 3525 Miskolc, Hősök tere 5.
tel.: 46/508-048
fax: 46/508-049
e-mail: kelemen-koll@freemail.hu
honlap: www.minorita.hu
KOLLÉGIUMOK
Kelemen Didák Fiúkollégium
Szent Hedvig Kollégium

Miskolc
Eger

143
234

Missziótársaság (Lazaristák)
Lucyszyn Józef tartományfőnök
cím: 1118 Budapest, Ménesi út 26.
tel.: 26/374-009
e-mail: jozef@ppke.hu
honlap: www.cm-hungary.hu

fax: 26/374-009

GIMNÁZIUMOK
Szent László Gimnázium és Diákotthon

Szob

260

KOLLÉGIUMOK
Szent László Gimnázium és Diákotthon

Szob

260

52

Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend
Márkus Ildikó Gemma
cím: 8902 Zalaegerszeg, Zárda u. 25.

tel.: 92/325-300

fax: 92/325-300

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK
Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és
Kollégium

Zalaegerszeg

162

GIMNÁZIUMOK
Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és
Kollégium

Zalaegerszeg

162

KOLLÉGIUMOK
Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és
Kollégium

Zalaegerszeg

162

Páli Szent Vincéről Nevezett Irgalmas Nővérek Szeretet Leányai Társulata
Leitenbauer Rozina Rufina tartományfőnöknő
cím: 1118 Budapest, Ménesi u. 27.
tel.: 1/466-5611

fax: 1/466-7615

ÓVODÁK
Szent Erzsébet Óvoda

Tapolca

226

Piarista Rend (Kegyes Tanítórend) Magyar Tartománya
Urbán József tartományfőnök
cím: 1052 Budapest, Piarista köz 1. V. em.
tel.: 1/486-4454
e-mail: provincial@piar.hu
honlap: www.piar.hu

fax: 1/486-4455

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK
Piarista Általános Iskola és Középiskola
Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon
Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Mosonmagyaróvár 187
Kecskemét
188
Nagykanizsa
189

GIMNÁZIUMOK
Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium
Piarista Általános Iskola és Középiskola
Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon
Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon
Piarista Gimnázium
Piarista Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Piarista Szakiskola, Gimnázium és Kollégium

Szeged
Mosonmagyaróvár
Kecskemét
Nagykanizsa
Budapest
Vác
Göd

117
187
188
189
190
191
192

53

SZAKKÉPZÉS
Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium
Piarista Általános Iskola és Középiskola
Piarista Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Piarista Szakiskola, Gimnázium és Kollégium

Szeged
Mosonmagyaróvár
Vác
Göd

117
187
191
192

KOLLÉGIUMOK
Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium
Kossuth Lajos Középiskolai Piarista Kollégium
Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon
Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon
Piarista Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Piarista Szakiskola, Gimnázium és Kollégium

Szeged
Sátoraljaújhely
Kecskemét
Nagykanizsa
Vác
Göd

117
155
188
189
191
192

Premontrei Női Kanonokrend
Dr. Juhász Katalin Ágnes általános főnöknő
cím: 2072 Zsámbék, Petőfi S. u. 13.
tel.: 23/342-331
e-mail: ja@server.zspsz.sulinet.hu

fax: 23/342-331

SZAKKÉPZÉS
Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola

Zsámbék

289

NAPKÖZIOTTHON
Premontrei Napköziotthon

Zsámbék

193

Római Unióhoz Tartozó Szent Orsolya Rend
Sr. Bernik Rozália tartományfőnöknő
cím: 9022 Győr, Bástya u. 22.
tel.: 96/524-758
fax: 96/524-790
e-mail: orsolya@orsolyita.hu
honlap: www.orsolyita.hu
ÁLTALÁNOS ISKOLÁK
Szent Orsolya Rendi Gárdonyi Géza Katolikus Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Dombóvár

277

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI OKTATÁS
Szent Orsolya Rendi Gárdonyi Géza Katolikus Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Dombóvár

277

KOLLÉGIUMOK
Szent Orsolya Rend Egri Leánykollégiuma
Szent Orsolya Rend Győri Leánykollégiuma

Eger
Győr

275
276

54

Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek
SR. Italia De Feletti magyarországi megbízott elöljáró
cím: 2146 Mogyoród, Dózsa Gy. u. 37-39.
tel.: 28/540-625
e-mail: donboscohaz@invitel.hu
ÓVODÁK
Don Bosco Nővérek Szent Család Óvodája

fax: 28/540-625

Budapest

116

Szalézi Szent Ferenc Társaság
Havasi József tartományfőnök
cím: 1032 Budapest, Bécsi út 173.
tel.: 1/453-2280
fax: 1/453-2279/203
e-mail: sdbung@mailbox.hu
honlap: www.szaleziak.hu
ÁLTALÁNOS ISKOLÁK
Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola
és Kollégium
Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola

Kazincbarcika Herbolya
Budapest

115
177

GIMNÁZIUMOK
Szalézi - Irinyi Középiskola

Nyergesújfalu

210

SZAKKÉPZÉS
Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola
és Kollégium
Szalézi - Irinyi Középiskola

Kazincbarcika Herbolya
Nyergesújfalu

115
210

KOLLÉGIUMOK
Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola
és Kollégium
Szalézi Kollégium
Szalézi Kollégium

Kazincbarcika Herbolya
Balassagyarmat
Szombathely

115
211
212

Szatmári Irgalmas Nővérek Társulata
Veszely M. Caritas tartományfőnöknő
cím: 2500 Esztergom, Pázmány Péter u. 18.
e-mail: szatmari-noverek@freemail.hu

tel.: 33/500-215

fax: 33/500-215

ÓVODÁK
Árpád-házi Szent Erzsébet Középiskola és Óvoda
Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona, Óvoda, Általános Iskola

Esztergom

88

Budapest

287

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK
Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona, Óvoda, Általános Iskola

Budapest

287
55

GIMNÁZIUMOK
Árpád-házi Szent Erzsébet Középiskola és Óvoda

Esztergom

88

SZAKKÉPZÉS
Árpád-házi Szent Erzsébet Középiskola és Óvoda

Esztergom

88

KOLLÉGIUMOK
Árpád-házi Szent Erzsébet Kollégium

Esztergom

87

Szociális Missziótársulat
Simon Anna Gabriella általános főnöknő
cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 61/a
e-mail: missziotarsulat@freemail.hu

tel.: 1/487-7455

fax: 1/487-7455

ÓVODÁK
Bethánia Napköziotthonos Óvoda
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26. Liliomkert Katolikus Óvoda
27. Miasszonyunk Női Kanonokrend Óvodája
28. Miskolci Szent Miklós Óvoda Tagóvodája
29. Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola és
Gimnázium

Budapest

83

Budapest
Győr
Esztergom
Sopron
Tatabánya
Szikszó
Mohács
Székesfehérvár
Budapest
Kiskunfélegyháza

85
86
88
93
98
99
100
101
106
110

Vác
Budapest

114
116

Fót

122

Gyula
Hajdúdorog
Budapest
Budapest
Mosonmagyaróvár
Eger

131
135
136
137
138
139

Szeged
Salgótarján
Jánoshalma
Miskolc
Mogyoród
Budapest
Pécs
Felsőzsolca

142
144
145
146
156
157
161
167

Budapest

168
69

30. Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium
31. Názáret Római Katolikus Óvoda
32. Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ
33. Rakacaszendi Görög Katolikus Általános Iskola és
Óvoda
34. II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda, Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
35. Római Katolikus Óvoda
36. Római Katolikus Óvoda
37. Római Katolikus Óvoda
38. Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium
és Diákotthon
39. Szent András Óvoda
40. Szent Anna Katolikus Óvoda
41. Szent Anna Római Katolikus Óvoda
42. Szent Család Óvoda
43. Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda
44. Szent Erzsébet Óvoda
45. Szent Erzsébet Római Katolikus Óvoda
46. Szent Gellért Óvoda
47. Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola
48. Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és
Óvoda
49. Szent István Katolikus Általános Iskola és Óvoda
50. Szent József Katolikus Általános Iskola, Katolische
Grundschule és Szent Rita Katolikus Óvoda
51. Szent László Általános Művelődési Központ
52. Szent László Katolikus Családóvoda
53. Szent László Óvoda
54. Szent László Regionális Óvoda
55. Szent László Szakközépiskola, Kollégium és Óvoda
56. Szent Margit Katolikus Óvoda
57. Szent Margit Római Katolikus Óvoda
58. Szent Márton Óvoda
59. Szent Miklós Óvoda
60. Szent Miklós Óvoda
61. Szent Vince Római Katolikus Óvoda
62. Szivárvány Katolikus Óvoda
63. Szombathelyi Egyházmegyei Óvoda
64. Testvérkék Ferences Óvoda
65. Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona, Óvoda, Általános Iskola
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Kalocsa
Nagykőrös
Győr

169
174
196

Rakacaszend

198

Csorna
Gerendás
Szeged
Tab

199
203
204
205

Debrecen
Szentendre
Budapest
Pápa
Zalaegerszeg
Szentes
Tapolca
Gyöngyös
Budapest
Kecskemét

209
214
217
218
221
225
226
228
232
241

Komárom
Mezőtúr

246
249

Szekszárd
Baja
Budapest
Piliscsaba
Martonvásár
Kisvárda
Kaposvár
Veszprém
Alsószentmárton
Miskolc
Nyíregyháza
Budaörs
Kiskunmajsa
Szombathely
Budapest

256
259
262
263
264
265
268
269
270
271
272
280
282
284
286

Budapest

287

Általános iskolák
1. Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és
Napköziotthonos Óvoda
2. Apor Vilmos Katolikus Főiskola Általános Iskolája
és Gimnáziuma
3. Apor Vilmos Római Katolikus Iskolaközpont
4. Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola
5. Árpádházi Szent Margit Katolikus Általános
és Zeneiskola
6. Árpád-házi Szent Margit Katolikus Általános Iskola
7. Árpád-házi Szent Margit Római Katolikus Általános
Iskola
8. Autista Segítő Központ Általános Iskola
9. Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
10. Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola és Óvoda
11. Budapesti Ward Mária Általános Iskola
12. Constantinum Intézmény
13. Deák Ferenc Római Katolikus Általános Iskola
14. Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola
és Kollégium
15. Görög Katolikus Általános Iskola
16. Görög Katolikus Általános Iskola
17. Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola,
Óvoda és Kollégium: Karácsonyi János Katolikus
Általános Iskola
18. Karolina Katolikus Általános Iskola
19. Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
és Diákotthon
20. Klotildligeti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium
és Alapfokú Művészeti Iskola
21. Kolping Általános Iskola, Gimnázium és Szakképző
Iskola
22. Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Általános
Iskola
23. Marianum Általános Iskola
24. Mészáros Lőrinc Katolikus Általános Iskola
25. Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és
Kollégium
26. Mindszenty József Katolikus Általános Iskola
27. Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola
28. Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola
29. Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola
30. Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola és
Gimnázium

Budapest

83

Zsámbék
Győr
Sátoraljaújhely

84
86
89

Pécs
Tatabánya

90
91

Kőszeg
Gyöngyös
Paks
Mohács
Budapest
Kiskunfélegyháza
Eger
Kazincbarcika Herbolya
Hajdúdorog
Nyíregyháza

94
96
97
100
104
110
113
115
127
128

Gyula
Vác

132
141

Szeged

142

Piliscsaba

147

Budapest

149

Albertirsa
Érd
Cegléd

158
159
160

Zalaegerszeg
Esztergom
Budaörs
Zalaszentlászló
Miskolc

162
163
164
165
166

Budapest

168
71

31. Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium
32. Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Katolikus Általános
Iskola
33. Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola
34. Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium,
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
35. Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola
36. Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános
Iskola
37. Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola
38. Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola
39. Orsolya Rendi „Szent Angela” Általános Iskola és
Gimnázium
40. Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium,
Egészségügyi Szakközépiskola, Szakiskola és
Általános Iskola, a Veszprémi Érseki Hittudományi
Főiskola Gyakorlóiskolája
41. Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
42. Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola
43. Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola
44. Patrona Hungariae Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és az Apor
Vilmos Katolikus Főiskola Gyakorlóiskolája
45. Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Szent Mária
Magdolna Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
46. Piarista Általános Iskola és Középiskola
47. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon
48. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon
49. Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ
50. Püspöki Általános Iskola
51. Rakacaszendi Görög Katolikus Általános Iskola és
Óvoda
52. II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda, Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
53. Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola
54. Regnum Katolikus Általános Iskola
55. Római Katolikus Általános Iskola
56. „Sancta Maria” Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézet, Leánygimnázium és Kollégium
57. Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola
58. Sík Sándor Római Katolikus Általános Iskola

72

Kalocsa

169

Jászberény
Tapolca

170
171

Kaposvár
Nagykőrös

172
173

Várpalota
Budapest
Budapest

175
176
177

Budapest

178

Veszprém
Budapest
Kapuvár
Budapest

179
180
181
184

Budapest

185

Abaliget
Mosonmagyaróvár
Kecskemét
Nagykanizsa
Győr
Szombathely

186
187
188
189
196
197

Rakacaszend

198

Csorna
Keszthely
Budapest
Tab

199
200
201
202

Eger
Békéscsaba
Zalaszabar

206
207
208

59. Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium
és Diákotthon
60. Szent András Általános Iskola
61. Szent Anna Katolikus Általános Iskola
62. Szent Anna Katolikus Általános Iskola és Diákotthon
63. Szent Benedek Általános Iskola és Két Tanítási
Nyelvű Gimnázium
64. Szent Benedek Katolikus Általános Iskola
65. Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola
66. Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola
67. Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda
68. Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola
69. Szent Gellért Katolikus Általános Iskola
70. Szent Gellért Katolikus Általános Iskola
71. Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
72. Szent György Római Katolikus Általános Iskola
73. Szent Imre Általános Iskola
74. Szent Imre Általános Iskola
75. Szent Imre Katolikus Általános Iskola
76. Szent Imre Katolikus Általános Iskola
77. Szent Imre Katolikus Általános Iskola
78. Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola
79. Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnázium
80. Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola
81. Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda
82. Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium,
Szent Gellért Diákotthon
83. Szent István Katolikus Általános Iskola
84. Szent István Katolikus Általános Iskola és Óvoda
85. Szent István Római Katolikus Általános Iskola
86. Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola
87. Szent János Katolikus Általános Iskola
88. Szent József Katolikus Általános Iskola
89. Szent József Katolikus Általános Iskola, Katolische
Grundschule és Szent Rita Katolikus Óvoda
90. Szent László Általános Iskola
91. Szent László Általános Művelődési Központ
92. Szent László Katolikus Általános Iskola
93. Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola
94. Szent Mór Katolikus Általános Iskola
95. Szent Mór Katolikus Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és
Szakközépiskola
96. Szent Orsolya Rendi Gárdonyi Géza Katolikus Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen
Szentendre
Szany
Jánoshalma

209
213
215
216

Budapest
Celldömölk
Érsekvadkert
Pécel
Szentes
Mór
Gyomaendrőd
Kiskunmajsa
Budapest
Káptalantóti
Jánosháza
Székesfehérvár
Gödöllő
Ráckeve
Siklós
Kecskemét
Balassagyarmat
Miskolc
Komárom

219
220
222
223
224
227
229
230
231
233
235
236
237
238
239
242
243
245
246

Makó
Mezőkövesd
Mezőtúr
Pápa
Budapest
Dabas-Sári
Kiskunhalas

247
248
249
250
251
252
254

Szekszárd
Bicske
Baja
Sárvár
Budapest
Tolna

255
258
259
261
266
273

Pécs

274

Dombóvár

277
73

97. Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium
98. Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
99. Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona, Óvoda, Általános Iskola
100. Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola
Gyakorló Általános Iskolája

Sopron

278-279

Veszprém

281

Budapest

287

Esztergom

288

Budapest

105

Budapest

150

Zalaegerszeg

162

Budapest

168

Budapest
Mosonmagyaróvár
Kecskemét
Göd
Budapest
Szob

178
187
188
192
231
260

Esztergom
Kiskunfélegyháza
Szombathely

88
110
194

Budapest
Pécs
Győr
Szentendre
Pannonhalma
Győr
Budapest

103
107
111
121
183
196
267

Esztergom

285

Gimnáziumok
4 osztályos gimnáziumok
1. Budapesti Ward Mária Gimnázium
2. Kolping Általános Iskola, Gimnázium és
Szakképző Iskola
3. Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és
Kollégium
4. Mustármag Keresztény Óvoda Általános Iskola és
Gimnázium
5. Orsolya Rendi „Szent Angela” Általános Iskola és
Gimnázium
6. Piarista Általános Iskola és Középiskola
7. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon
8. Piarista Szakiskola, Gimnázium és Kollégium
9. Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
10. Szent László Gimnázium és Diákotthon
4 osztályos gimnáziumok (nyelvi előkészítővel)
11. Árpád-házi Szent Erzsébet Középiskola és Óvoda
12. Constantinum Intézmény
13. Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium
4 és 6 osztályos gimnáziumok
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

74

Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma
Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Diákotthon
Ferences Gimnázium
Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Kollégium
Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ
Szent Margit Gimnázium
Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium, Kollégium
és Szakközépiskola

4 és 6 osztályos gimnáziumok (nyelvi előkészítővel)
22. Apor Vilmos Római Katolikus Iskolaközpont
23. Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium
24. Görög Katolikus Gimnázium, Szakközépiskola és
Diákotthon
25. Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola,
Óvoda és Kollégium: Karácsonyi János Katolikus
Gimnázium
26. Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Diákotthon
27. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon
28. Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium
és Diákotthon
29. Szalézi - Irinyi Középiskola
30. Szent István Egyházi Általános Iskola
és Gimnázium, Szent Gellért Diákotthon
31. Szent József Gimnázium és Kollégium

Győr

86

Szeged

117

Hajdúdorog

129

Gyula

133

Szeged
Nagykanizsa

142
189

Debrecen
Nyergesújfalu

209
210

Makó
Debrecen

247
253

Székesfehérvár

108

Kecskemét

109

Veszprém

179

Sopron

278

Budapest
Miskolc

102
123

Eger

124

Gödöllő

125

Kaposvár
Vác

172
191

4 és 8 osztályos gimnáziumok
32. Ciszterci Szent István Gimnázium
33. Congregatio Jesu Ward Mária Leánygimnáziuma
és Kollégiuma
34. Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium,
Egészségügyi Szakközépiskola, Szakiskola és
Általános Iskola, a Veszprémi Érseki Hittudományi
Főiskola Gyakorlóiskolája
35. Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium
4 és 8 osztályos gimnáziumok (nyelvi előkészítővel)
36. Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
37. Fráter György Katolikus Gimnázium ésKollégium
38. Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium
39. Gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnázium,
Egyházzenei Szakközépiskola és Diákotthon
40. Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium,
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
41. Piarista Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

75

42. Szent Benedek Általános Iskola és Két Tanítási
Nyelvű Gimnázium
43. Szent Imre Katolikus Gimnázium és Kollégium
44. Szent László Általános Művelődési Központ

Budapest
Nyíregyháza
Baja

219
240
259

6 osztályos gimnáziumok
45. Apor Vilmos Katolikus Főiskola Általános Iskolája
és Gimnáziuma
46. Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium
47. Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
48. Patrona Hungariae Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és az Apor
Vilmos Katolikus Főiskola Gyakorlóiskolája
49. Piarista Gimnázium
50. Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnázium

Zsámbék

84

Kalocsa
Budapest

169
180

Budapest
Budapest
Balassagyarmat

185
190
243

Paks
Miskolc

97
120

Piliscsaba
Budakeszi

147
195

Eger

206

Budapest

219

Pécs

274

8 osztályos gimnáziumok
51. Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
52. Fényi Gyula Miskolci Jezsuita Gimnázium
53. Klotildligeti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium
és Alapfokú Művészeti Iskola
54. Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium
55. „Sancta Maria” Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézet, Leánygimnázium és Kollégium
56. Szent Benedek Általános Iskola és Két Tanítási Nyelvű
Gimnázium
57. Szent Mór Katolikus Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és
Szakközépiskola
Szakiskolák
1. Apor Vilmos Római Katolikus Iskolaközpont
2. Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola
és Kollégium
3. Farkas Edit Szakiskola és Kollégium
4. Göndöcs Benedek Középiskola, Szakiskola és
Kollégiumai
5. Gyöngyösi Kolping Katolikus Szakiskola
6. Kolping Általános Iskola, Gimnázium és Szakképző
Iskola
76

Győr
Kazincbarcika Herbolya
Keszthely

86
115
119

Gyula
Gyöngyös

126
130

Budapest

150

7. Kolping Katolikus Szakiskola
8. Kolping Katolikus Szakiskola és Kollégium
9. Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola
és Kollégium
10. Kolping Katolikus Szakképző Iskola
11. Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium,
Egészségügyi Szakközépiskola, Szakiskola és
Általános Iskola, a Veszprémi Érseki Hittudományi
Főiskola Gyakorlóiskolája
12. Páli Szent Vince Katolikus Szakiskola
13. Piarista Általános Iskola és Középiskola
14. Piarista Szakiskola, Gimnázium és Kollégium
15. Szent József Katolikus Szakiskola és Speciális
Szakiskola
16. Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola

Esztergom
Nagybajom

151
152

Pétfürdő
Szekszárd

153
154

Veszprém
Budapest
Mosonmagyaróvár
Göd

179
182
187
192

Egyházasgerge
Zsámbék

257
289

Esztergom
Kazincbarcika Herbolya

88
115

Szeged

117

Eger

124

Gödöllő

125

Gyula

126

Hajdúdorog

129

Budapest
Szekszárd

150
154

Veszprém
Vác
Nyergesújfalu
Baja
Kisvárda

179
191
210
259
265

Pécs

274

Szakközépiskolák
1. Árpád-házi Szent Erzsébet Középiskola és Óvoda
2. Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola
és Kollégium
3. Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium
4. Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium
5. Gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnázium,
Egyházzenei Szakközépiskola és Diákotthon
6. Göndöcs Benedek Középiskola, Szakiskola és
Kollégiumai
7. Görög Katolikus Gimnázium, Szakközépiskola és
Diákotthon
8. Kolping Általános Iskola, Gimnázium és Szakképző
Iskola
9. Kolping Katolikus Szakképző Iskola
10. Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium,
Egészségügyi Szakközépiskola, Szakiskola és
Általános Iskola, a Veszprémi Érseki Hittudományi
Főiskola Gyakorlóiskolája
11. Piarista Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
12. Szalézi - Irinyi Középiskola
13. Szent László Általános Művelődési Központ
14. Szent László Szakközépiskola, Kollégium és Óvoda
15. Szent Mór Katolikus Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és
Szakközépiskola
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16. Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium, Kollégium
és Szakközépiskola
17. Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola

Esztergom
Zsámbék

285
289

Alapfokú művészeti oktatás
1. Apor Vilmos Római Katolikus Iskolaközpont
2. Árpádházi Szent Margit Katolikus Általános és
Zeneiskola
3. Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Diákotthon
4. Klotildligeti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium
és Alapfokú Művészeti Iskola
5. Kolping Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
6. Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium,
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
7. Patrona Hungariae Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és az Apor
Vilmos Katolikus Főiskola Gyakorlóiskolája
8. Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Szent Mária
Magdolna Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
9. II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda, Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
10. „Sancta Maria” Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézet, Leánygimnázium és Kollégium
11. Szent Mór Katolikus Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és
Szakközépiskola
12. Szent Orsolya Rendi Gárdonyi Géza Katolikus Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
13. Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Győr

86

Pécs

90

Szeged

142

Piliscsaba
Mohács

147
148

Kaposvár

172

Budapest

185

Abaliget

186

Csorna

199

Eger

206

Pécs

274

Dombóvár

277

Veszprém

281

Szombathely
Pécs
Győr

95
107
111

Kollégiumok
Fiú kollégiumok
1. Assisi Szent Ferenc Kollégium
2. Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma
3. Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Diákotthon
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4. Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium
5. Érseki Szent József Kollégium
6. Gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnázium,
Szakközépiskola és Diákotthon
7. Kelemen Didák Fiúkollégium
8. Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Kollégium
9. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon
10. Piarista Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
11. Piarista Szakiskola, Gimnázium és Kollégium
12. Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ
13. Szalézi Kollégium
14. Szent József Gimnázium és Kollégium
15. Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium

Szeged
Eger

117
118

Gödöllő
Miskolc
Pannonhalma
Kecskemét
Vác
Göd
Győr
Szombathely
Debrecen
Esztergom

125
143
183
188
191
192
196
212
253
285

Leány kollégiumok
16. Árpád-házi Szent Erzsébet Kollégium
17. Árpádházi Szent Margit Kollégium
18. Congregatio Jesu Ward Mária Leánygimnáziuma
és Kollégiuma
19. Farkas Edit Szakiskola és Kollégium
20. Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium
21. Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium
22. Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Diákotthon
23. Patrona Hungariae Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és az Apor
Vilmos Katolikus Főiskola Gyakorlóiskolája
24. „Sancta Maria” Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézet, Leánygimnázium és Kollégium
25. Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium
és Diákotthon
26. Szent Hedvig Kollégium
27. Szent Orsolya Rend Egri Leánykollégiuma
28. Szent Orsolya Rend Győri Leánykollégiuma

Esztergom
Pécs

87
92

Kecskemét
Keszthely
Miskolc

109
119
123

Eger

124

Szeged

142

Budapest

185

Eger

206

Debrecen
Eger
Eger
Győr

209
234
275
276

Győr
Kiskunfélegyháza
Veszprém

86
110
112

Vegyes kollégiumok
29. Apor Vilmos Római Katolikus Iskolaközpont
30. Constantinum Intézmény
31. Davidikum Római Katolikus Középiskolai Kollégium
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32. Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola
és Kollégium
33. Göndöcs Benedek Középiskola, Szakiskola és
Kollégiumai
34. Görög Katolikus Gimnázium, Szakközépiskola és
Diákotthon
35. Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola,
Óvoda és Kollégium: Szent Anna - Szent Gellért
Kollégium
36. JTMR Jezsuita Kollégium
37. Kolping Katolikus Szakiskola és Kollégium
38. Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola
és Kollégium
39. Kossuth Lajos Középiskolai Piarista Kollégium
40. Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és
Kollégium
41. Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium
42. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon
43. Szalézi Kollégium
44. Szent Anna Katolikus Általános Iskola és Diákotthon
45. Szent Imre Katolikus Gimnázium és Kollégium
46. Szent Imre Kollégium
47. Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium,
Szent Gellért Diákotthon
48. Szent László Általános Művelődési Központ
49. Szent László Gimnázium és Diákotthon
50. Szent László Szakközépiskola, Kollégium és Óvoda
51. Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium
52. Szombathelyi Egyházmegyei Kollégium

Kazincbarcika Herbolya

115

Gyula

126

Hajdúdorog

129

Gyula
Miskolc
Nagybajom

134
140
152

Pétfürdő
Sátoraljaújhely

153
155

Zalaegerszeg

162

Kalocsa
Nagykanizsa
Balassagyarmat
Jánoshalma
Nyíregyháza
Kaposvár

169
189
211
216
240
244

Makó
Baja
Szob
Kisvárda

247
259
260
265

Sopron
Szombathely

278
283

Zsámbék

193

Napközi otthonok
1. Premontrei Napköziotthon
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A KATOLIKUS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK
BEMUTATKOZÁSA

Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola
és Napköziotthonos Óvoda

Általános iskola
cím: 1116 Budapest, Albertfalva u. 9-11.
tel.: 1/208-4030
e-mail: eklari@freemail.hu
igazgató: Kissné Esztergár Klára
Óvoda
cím: 1116 Budapest, Bükköny u. 9/a
tel.: 1/371-1980
e-mail: —
óvodavezető: Kindelmann Győzőné

fax: 1/481-0452
honlap: —

fax: 1/371-1979
honlap: —

fenntartó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
alapítás éve: 1992
típus: általános iskola és óvoda (koedukált)
végzettség: általános iskola 8 osztály
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
paptanár: 2
világi tanár: 36
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 2-3
osztálylétszám: min.: 18 max.: 28
óvodai csoportlétszám: 25
idegen nyelv tanítása: angol / német nyelv
felvételi követelmény: iskolaérettség
képzési, szervezési sajátosságok: • alsó tagozaton: néptánc, korcsolya, úszás, nyelv
• felső tagozaton: számítástechnika, nyelv
pedagógiai hitvallás:
1-8. évfolyamos katolikus iskolánk célja, hogy magas szakmai színvonala mellett biztosítsa a talán legsebezhetőbb korosztály, a serdülő fiatalok vallásos nevelését.
Szeretnénk Don Bosco „Megelőző módszerének” segítségével a tanórákon és az azt követő szabadidőben megfelelő programok kidolgozásával reális alternatívát nyújtani mai
világunk humánumot nem ismerő negatív hatásaival szemben.
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Apor Vilmos Katolikus Főiskola Általános Iskolája és Gimnáziuma

cím: 2072 Zsámbék, Zichy tér 3.
tel.: 23/565-566
e-mail: albertne@apor-zsambek.hu
igazgató: Albert Lászlóné

fax: 23/565-568
honlap: www.apor-zsambek.sulinet.hu

fenntartó: Apor Vilmos Katolikus Főiskola
alapítás éve: 1995
típus: általános iskola, gimnázium
végzettség: általános iskola 6, illetve 8 osztály, érettségi
paptanár: 2
világi tanár: 26
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 1
osztálylétszám: min.: 22 max.: 30
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: angol / német nyelv
II. idegen nyelv: angol / német nyelv
felvételi követelmény:
Iskolaalkalmasság – iskolaérettség; a család hitélete, együttműködési készsége; érzelmi,
mentális fejlettség. Gimnáziumba: megfelelő szintű általános iskolai előmenetel.
képzési, szervezési sajátosságok:
Emelt szintű idegen nyelvi képzés (angol és német nyelv, bontott csoportban), emelt szintű informatikaoktatás, bontott csoportokban (alap- és középszintű), zenei képzés, hangszeroktatás, mindennapos testnevelés óratervi keretben, úszásoktatás 1-4. évfolyamon,
komplex szakkörök, sportkör, erdei iskola, szabadidős táborok (kismesterségek).
pedagógiai hitvallás:
Iskolánk pedagógiai törekvése az alapvető erkölcsi, etikai és vallási értékek közvetítése.
Alapvető feladatunk a nemzeti identitás, hazafiság kialakítása, a humanista értékekre és
az emberi jogok tiszteletére való nevelés. Célunk a személyiség egészének fejlesztése.
Az intellektuális, érzelmi, szociális, erkölcsi, esztétikai és fizikai szükségletek kielégítése. Nevelési rendszerünkben elsődleges szerepe van a szülői háznak, mellyel sokoldalú
együttműködésre törekszünk. Célunk a szilárd, biztonságosan továbbépíthető alapismeretek kimunkálása, az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a preventív fejlesztés, korrekció alkalmazása a nevelési-tanulási folyamatban, a kommunikáció és az informálódási képesség fejlesztése.
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Apor Vilmos Katolikus Főiskola Terézvárosi Gyakorló Óvodája

cím: 1064 Budapest, Szondi u. 65.; 1063 Budapest, Munkácsy M. u. 25.
tel.: 1/3123-513
fax: 1/3311-718
e-mail: aporovi@enternet.hu
honlap: —
óvodavezető: Farkasné Egyed Zsuzsa
fenntartó: Apor Vilmos Katolikus Főiskola
alapítás éve: 2001
típus: óvoda (integrált)
nevelőtestület összetétele: szerzetes óvodapedagógus: 1 világi óvodapedagógus: 13
létszámadatok: óvodai csoportok száma: 6
csoportlétszám: 10-30
felvételi követelmény: —
képzési, szervezési sajátosságok: gyakorló óvoda
pedagógiai hitvallás:
„Édes és szívlelendő szolgaság, amely által az ember igazzá, szabaddá és szentté lesz!”
(Boldog Apor Vilmos)
Óvodánkban a helyi nevelési programunk alapja az anyanyelvi, zenei anyanyelvi nevelés,
a mozgásfejlesztés alapozására, integrációjára épül.
Célunk: érzelmileg kiegyensúlyozott, nyitott, kreatív, értelmileg, testileg folyamatosan
fejlődő gyermekek nevelése. Ennek módszere a közösségben végzett mindennapi játék,
vers, mese, ének, mozgás. A gyermekekkel való foglalkozás után a legfontosabbnak a
szülőkkel való kapcsolattartást tekintjük. Az óvodánk nyitott, a szülők bármikor betekinthetnek az óvoda életébe, ahol a hagyományos magyar és európai értékrendet közvetítjük.
Valljuk, hogy a személyes példaadással a szeretet mindennapos átélésével közvetíthető
ebben az életszakaszban hitre nevelés.
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Apor Vilmos Római Katolikus Iskolaközpont

cím: 9024 Győr, Pátzay Pál u. 46.
tel.: 96/514-260
e-mail: igazgatas@aporisk.hu
igazgató: Koppány László

fax: 96/514-270
honlap: www.aporisk.hu

fenntartó: Mária Iskolatestvérek
alapítás éve: 1993
típus: óvoda, általános iskola, alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ág, 4
és 6 évfolyamos gimnázium, informatikai szakoktatás, kollégium (fiúk és lányok
számára) – többcélú nevelési-oktatási intézmény
végzettség: általános iskola 6, illetve 8 osztály, alapfokú művészetoktatás, gimnáziumi érettségi, OKJ szakképesítés
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 1
paptanár: 1
világi tanár: 113
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: 250
párhuzamos osztályok száma: 3-5
osztálylétszám: min.: 20 max.: 35
óvodai csoportlétszám: 25
idegen nyelv tanítása:
I. idegen nyelv: általános iskolában: angol / német nyelv heti 1-4 órában
6, ill. 4 évfolyamos gimnáziumban: angol / német nyelv heti 3-5 órában
II. idegen nyelv: angol / német / spanyol / francia nyelv heti 3 órában
felvételi követelmény: óvodába és első évfolyamon: elbeszélgetés a családokkal; 6 évfolyamos gimnáziumba: 5. o. év végi, 6. o. félévi tanulmányi eredménye, szóbeli beszélgetés; 4 évfolyamos gimnáziumba: általános iskolai tanulmányi eredmények (7. o. év végi,
8. o. félévi), írásbeli felvételi (központi) anyanyelvből, matematikából és szóbeli felvételi.
képzési, szervezési sajátosságok: A tanulók általános iskola 2. osztályától alapfokú művészetoktatásban vehetnek részt, felvétel alapján. A gimnáziumban informatika szakképzés: 10. évfolyamot követően alapfokú számítógép-kezelő(-használó), a középiskolai tanulmányok befejezése után középfokú szoftverüzemeltető végzettséget szerezhetnek.
pedagógiai hitvallás: Boldog Apor Vilmos vértanú püspök életének példája és Szent
Marcellin Champagnat rendalapító nevelési célkitűzései alapján: jó keresztényeket és
erényes polgárokat kívánunk nevelni. Intézményünk képzésében – a korszerű általános
műveltség mellett – a nyelvi és informatikai oktatás kapja a fő hangsúlyt. Fontosnak
tartjuk a nyitottságot a világra, különösen Európára és nemzeti értékeink megbecsülését.
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Árpád-házi Szent Erzsébet Kollégium

cím: 2500 Esztergom, Pázmány Péter u. 18.
tel.: 33/500-215
fax: 33/500-215
e-mail: szterzsebet@webmail.hu
honlap: www.szterzsebet-koll.sulinet.hu
igazgató: Vetró Éva
fenntartó: Szatmári Irgalmas Nővérek Társulata
alapítás éve: 1991
típus: kollégium (leányok számára)
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 1
paptanár: —
világi tanár: 4
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: 120
jelenleg: középiskolás: 30 főiskolás: 10
felvételi követelmény:
Növendékeink közel 100 %-a az esztergomi Árpád-házi Szent Erzsébet Középiskola tanulója. Így az iskolával egyetértésben legalább 3,5 tanulmányi eredményű és jó magatartású tanulókat veszünk fel. Feltétel, hogy a gyermek is és a szülő is fogadja el a kollégium
lelkiségét. Főiskolás kollégistáink a Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola
hallgatóinak soraiból kerülnek ki.
képzési, szervezési sajátosságok:
Csoportvezető nevelő irányításával csoport-rendszerben folynak a foglalkozások. Nevelőtanár irányítása mellett több tevékenységi körben folyik oktató-nevelő és öntevékeny
munka: angol-német nyelvtanulási lehetőség, számítástechnika, könyvtárismeret és -használat, színjátszás, hagyományőrző rendezvények. Cserkész- és ministránsközösség is
működik kollégiumunkban.
pedagógiai hitvallás:
Célunk a keresztény erkölcsi értékeket tisztelő és elfogadó, tájékozott, széles körű ismeretekkel rendelkező fiatalok nevelése, formálása, hogy olyan felnőttekké váljanak, akik
felismerik élethivatásukat, felelősséggel és sikerrel töltik be Isten által vezérelt küldetésüket. Fiataljaink számára igazi útravaló a küldetéstudat kialakítása: „Ti vagytok a világ
világossága”. Személyiségükbe úgy épüljenek be a keresztényi hit tanításai, hogy felnőttként életvitelükkel hirdessék azt.
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Árpád-házi Szent Erzsébet Középiskola és Óvoda

cím: 2500 Esztergom, Mindszenty tér 7.
tel.: 33/509-260; 509-261
fax: 33/509-260; 509-261
e-mail: titk@szterzsebet2-egom.sulinet.hu
honlap: www.szterzsebet2-egom.sulinet.hu
igazgató: Chalupa Zoltán
óvodavezető: Hengánné Gogola Gabriella
fenntartó: Szatmári Irgalmas Nővérek Társulata
alapítás éve: 1930 / 2001
típus: 4 évfolyamos gimnázium (csak lányok számára), humán és környezetvédelmi
szakközépiskola (koedukált), nyelvi előkészítő évfolyam, érettségi utáni szakképzés; óvoda
végzettség: gimnáziumi, szakközépiskolai érettségi, OKJ szakképesítés (ápoló, szociális asszisztens, környezetvédelmi technikus)
paptanár: —
világi tanár: 34
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 1
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 3-4
osztálylétszám: min.: 20 max.: 37
óvodai csoportlétszám: 27
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: angol / német nyelv heti 4-5 órában 4 éven át.
II. idegen nyelv: angol / német nyelv heti 2-3 órában 4 éven át a gimnáziumi és a környezetvédelmi osztályban, humán osztályban orvosi latin 1 éven át.
felvételi követelmény: Nyitottság a keresztény értékrend iránt, elkötelezett családi háttér,
ált. iskolai átlag (7. év végi, 8. félévi) humán: 3,5 feletti, környezetvédelem: 3,8 feletti,
gimn.: 4,0 feletti átlag; szóbeli elbeszélgetés; nyelvi előkészítőnél szóbeli-írásbeli vizsga.
képzési, szervezési sajátosságok: Csoportbontásban oktatjuk az idegen nyelveket, informatikát, hittant, 9. évfolyamon a matematikát, magyar nyelvtant is. Hangsúlyt fektetünk
a környezeti nevelésre, erdei iskolai programokra, a mindennapos testedzésre. Sportkörünk kosár- és kézilabda, foci, úszás, modern és társastánc foglalkozásokra ad lehetőséget.
Rajz, fotó, nyelvi – angol, német, francia, latin, ógörög – és szaktárgyi szakköreink egyaránt működnek. A Liszt Ferenc énekkar elismert munkát végez.
pedagógiai hitvallás: Iskolánk névadónk és patrónánk, Árpád-házi Szent Erzsébet szellemiségéhez híven a hagyományteremtés és a folyamatos jobbítás elvét követve törekszik
diákjai nevelésére és oktatására. Hivatástudat, elkötelezettség, szociális érzékenység, tenni akarás, önállóan cselekedni tudás azok az értékek, amelyeket névadónk állít elénk. Fontosnak tartjuk a korszerű műveltség, a nemzeti hagyományok iránti elkötelezettség, a
keresztény értékrend, önismeret, fejlett szociális képességek és a megalapozott hitélet, a
katolikus lelkiség kialakítását tanulóink életében.
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Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola

cím: 3980 Sátoraljaújhely, József Attila u. 1.
tel.: 47/322-143; 521-296
fax: 47/521-296
e-mail: szmisk@freemail.hu
honlap: —
igazgató: Soltész János Tamásné
fenntartó: Egri Főegyházmegye
alapítás éve: 1992
típus: általános iskola
végzettség: általános iskola 8 osztály
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
paptanár: —
világi tanár: 17
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 1
osztálylétszám: min.: 12 max.: 23
idegen nyelv tanítása: angol nyelv heti 1, illetve 3 órában, 7 éven át
felvételi követelmény: Iskolaérettség, a keresztény értékrend elfogadása, valamely felekezethez való tartozás.
képzési, szervezési sajátosságok:
Angol nyelv csoportbontásban történő oktatása. Énekkar, szakkörök, felzárkóztató foglalkozások, tömegsport-foglalkozások, úszásoktatás. Fontosnak tartjuk a hangsúlyozott
anyanyelvi nevelést.
pedagógiai hitvallás:
Iskolánk nevelésének alapja és középpontja maga Jézus Krisztus. Tevékenységünk a
keresztény értékrendre épít, biztosítja a keresztény gondolkodás jelenlétét, a nemzeti értékek szolgálatát. Munkánk során a nevelő jelleg dominál. Fontos szerepet szánunk az
egyházi és nemzeti hagyományoknak. Arra kell segítenünk tanulóinkat, hogy megérjenek a szabadság felelős használatára, érzékük legyen az igazi értékek iránt, megismerjék
önmagukat és az őket körülvevő világot, ne fáradjanak bele a folyamatos önképzésbe és
önnevelésbe, és egyre jobban elkötelezzék magukat az egyházon belül Isten és az emberek szolgálatára.
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Árpádházi Szent Margit Katolikus Általános és Zeneiskola

cím: 7621 Pécs, Szent István tér 10.
tel.: 72/511-243
e-mail: psztm@freemail.hu
igazgató: Vörös Tamásné

fax: 72/315-718
honlap: —

fenntartó: Miasszonyunkról Nevezett Női Kanonokrend alapítás éve: 1851 / 1999
típus: általános iskola, zeneiskola (koedukált)
végzettség: általános iskola 8 osztály, alapfokú zenei ismeretek
paptanár: —
világi tanár: 37
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 2
osztálylétszám: min.: 16 max.: 24
idegen nyelv tanítása: német / angol nyelv heti 1-3 órában
felvételi követelmény: A felvétel alapvető szempontja az iskolaérettség és egyetértés
az iskola nevelési módszereivel, szellemiségével. A második évfolyamtól felfelé tanulmányi szempontok érvényesülnek. A zeneiskolába való felvétel feltétele az alapvető zenei készségek, képességek megléte.
képzési, szervezési sajátosságok: A hitélet mellett a zene, a nyelvi és informatikai oktatás kapja a fő hangsúlyt. Zeneoktatást, hangszeres oktatást, nyelvi képzést (bontott
csoportokban), informatikát, ECDL vizsgára való felkészítést választhatnak a tanulók.
Különböző szakkörök állnak rendelkezésre: kórus, DSK, szertorna, matematika, foci,
színjátszó kör, ministráns foglalkozás, szülői imaközösség, fakultációk: úszás, agyagozás, számítástechnika, tánc, néptánc. Minden vasárnap saját templomunkban diákmisén
(a gyerekek közreműködésével) vehetnek részt tanulóink családjukkal. A hitéleti érettségnek megfelelően a Szentségek felvételének lehetősége adott.
pedagógiai hitvallás: Iskolánk olyan keresztény nevelési-oktatási intézmény, melynek
tantestülete elkötelezte magát Krisztusnak, és tanítványainkat ebben a szellemiségben
neveljük-oktatjuk. Kiemelten kezeljük a lelki, szellemi élet ápolását a tudományok, a
zene és más művészetek segítségével. Munkánkkal segítjük tanulóinkat a keresztény értékek felismerésében. Mindennapjainkban feltétel nélküli szeretettel fordulunk diákjaink
felé, lehetővé téve a bennük rejlő értékek kibontakoztatását, így kedvesek lehetnek Isten
és az emberek előtt.
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Árpád-házi Szent Margit Katolikus Általános Iskola

cím: 2800 Tatabánya, Botond u. 1.
tel.: 34/311-206
e-mail: sztmargitiskola@szfvar.katolikus.hu
igazgató: Csák Lajos

fax: 34/311-206
honlap: —

fenntartó: Székesfehérvári Egyházmegye
alapítás éve: 1993
típus: általános iskola (koedukált)
végzettség: általános iskola 8 osztály
paptanár: 1
világi tanár: 20
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 1-2
osztálylétszám: min.: 14 max.: 29
idegen nyelv tanítása: angol / német nyelv heti 3 órában 5 éven át
felvételi követelmény: A jogszabályok szerint, ha a szülő elfogadja az iskola etikai kódexét (ez nem a házirend!).
képzési, szervezési sajátosságok:
Heti egy órában kézművesség vagy sakk tanulása kötelezően választandó. Az első évben
a művészeti oktatás támogatott és kötelezően választandó szolfézs és néptánc vagy hangszeres-zene képzéssel.
pedagógiai hitvallás:
Iskolánk az alábbi küldetésnyilatkozattal foglalta össze pedagógiai hitvallását:
„A katolikus iskola feladata, hogy szintézist teremtsen egyfelől a műveltség és a hit,
másfelől a hit és az élet pólusai közt. Ez a szintézis a különböző tudományszakokba rendeződött emberi tudás sokféle tartalmának integrációja által valósulhat meg az evangéliumi üzenet fényében és azoknak az erényeknek kidolgozásával, amelyek a keresztény
embert jellemzik.” A katolikus iskola (A Katolikus Nevelés Kongregációja, Róma 1977. 18. 37.)
Kiemelten fontos szakmai és nevelési feladatunknak tartjuk a személyiség sokoldalú
fejlesztését, a személyre és képességekre szabott egyéni fejlesztést, a közösségi értékek
fontosságának megmutatását és ezek átadását, valamint a keresztény értékrenden alapuló
magatartás tudatos vállalását és képviseletét.
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Árpádházi Szent Margit Kollégium

cím: 7621 Pécs, Apáca u. 23.
tel.: 72/315-789
e-mail: S5087@adminmail.sulinet.hu
igazgató: Komlódi Józsefné

fax: 72/315-786
honlap: —

fenntartó: Miasszonyunkról Nevezett Női Kanonokrend alapítás éve: 2004
típus: kollégium (lányoknak)
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
paptanár: —
világi tanár: 12
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: 320
felvételi követelmény:
Középiskolai felvétel a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumába, a Leőwey Klára
Gimnáziumba, a Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskolába vagy a Pollack Mihály Szakközép- és Szakiskolába.
képzési, szervezési sajátosságok: —
pedagógiai hitvallás:
Intézményünk Pécs város egyik közoktatási intézményeként szervesen kapcsolódik a
város közoktatási rendszeréhez, tevékenységével hozzájárul annak eredményes működéséhez.
A kollégiumban folyó nevelés szorosan összekapcsolódik az iskolai oktató-nevelő munkával, elsődleges feladata segíteni a diákok iskolai tanulmányainak legeredményesebb
elvégzését. Az intézmény specifikumából adódó sajátos eszközök és módszerek felhasználásával segíti a tanulók szocializációját, kiegyensúlyozott, egészséges fejlődését, képességeik fejlesztését, kellő önismeret kialakítását, ennek birtokában a legmegfelelőbb
pályaválasztást. Arra törekszünk, hogy az itt elő és tanuló diákok a kollégiumi évek alatt
a szülői háztól távol is otthonra leljenek.
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Árpád-házi Szent Margit Óvoda

cím: 9400 Sopron, Szent Margit u. 12.
tel.: 99/316-874
e-mail: szentmargitovoda@chello.hu
vezető: Nemes Erzsébet

fax: 99/316-874
honlap: —

fenntartó: Győri Egyházmegye
alapítás éve: 1992
típus: óvoda
nevelőtestület összetétele: szerzetes óvodapedagógus: — világi óvodapedagógus: 4
létszámadatok: óvodai csoportok száma: 2
csoportlétszám: 15-20
felvételi követelmény: A gyermek felvétele a jogszabály szerint (pl. 3. életév betöltése). A szülő fogadja el a katolikus szellemű nevelést.
képzési, szervezési sajátosságok: • Bábszínház, úszás (családi is), egyéb programok
a családokkal.
• Hallgatók fogadása gyakorlat céljából.
• Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja.
pedagógiai hitvallás:
Nevelési tervünknek Krisztus az alapja, aki az emberi létnek új értelmét kinyilatkoztatja
és érvényre juttatja. Bár más-más fokon, az óvodai közösség minden tagja osztozik a keresztény világlátásban, s ezt ki is jelenti.
Legfontosabb alapozó tevékenységünk, hogy szeretettel, szeretetre neveljünk.
Fontosnak tartjuk a keresztény értékek: a bizalom, a szeretet, a jóindulat, a megbocsátás, a türelem elsajátítását, egyszóval, amit Pál apostol a Szeretethimnuszban felsorol
(1 Kor 13).
Óvodánk mint katolikus intézmény, épít népünk keresztény értékeire, hagyományaira, s
átörökíti azokat a gyermekek tárgyi, értelmi, érzelmi és lelki világába.
Épít a szabad szerepjátékra, mint az óvodás életkor legfejlesztőbb tevékenységére, majd
az olyan szabályjátékok rendszerére, amelyben az életkornak megfelelő műveltségtartalmak közvetítése is megvalósul.
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Árpád-házi Szent Margit Római Katolikus Általános Iskola

cím: 9730 Kőszeg, Várkör 34.
tel.: 94/563-381; 360-082
e-mail: sztmargit@t-online.hu
igazgató: Kakucs Adél Petra OP
fenntartó:

fax: 94/563-381
honlap: —

Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek
Apostoli Kongregációja
alapítás éve: 1994
típus: általános iskola
végzettség: általános iskola 8 osztály
paptanár: 1
világi tanár: 18
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 7
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 2
osztálylétszám: min.: 14 max.: 25
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: német nyelv heti 3 órában 5 éven át
II. idegen nyelv: (választható) angol heti 2 órában 4 éven át
felvételi követelmény:
A felvételi a szülőkkel és a gyermekkel való elbeszélgetés keretében történik. Feltétel az
iskola értékrendjének az elfogadása – a család részéről is – és a gyermek iskolaérettsége.
képzési, szervezési sajátosságok: Szakköreink (színjátszó, tánc, kézműves, informatika,
természetbarátok, matematika) a képességfejlesztéssel együtt a közösségformálást is szolgálják. A délutáni sportfoglalkozások (futball, atlétika, tömegsport, úszás, játékos torna)
az egészséges életmódra nevelést segítik. A fejlesztő foglalkozások (mozgásfejlesztés,
kognitív képességek fejlesztése, logopédiai foglalkozások) lehetővé teszik a gyermek
egyéni képességei szerinti fejlődését.
pedagógiai hitvallás: Domonkos szerzetesi fenntartású intézményként rendalapító atyánknak jelszavát – VERITAS (IGAZSÁG) – magunkénak valljuk, nevelő-oktató munkánkat az
evangéliumi igazság (melynek alapja a szeretet) szellemében próbáljuk végezni.
Célunk a család által ránk bízott gyermekekből – a szülőkkel együttműködve – jellemes,
művelt, testileg-lelkileg egészséges, felelős közösségi keresztény embereket nevelni, akik
megtalálják helyüket az egyházban, a társadalomban. Ehhez szükséges a tanulókra való
személyes odafigyelés, a személyre szabott foglalkozás mind a tehetséggondozás, mind
a felzárkóztatás terén.
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Assisi Szent Ferenc Kollégium

cím: 9700 Szombathely, Aréna u. 1/a
tel.: 94/311-689; mobil: 20/9881383
e-mail: reisz@t-online.hu
igazgató: Reisz Péter Pál

fax: 94/311-689
honlap: —

fenntartó: Szűz Máriáról Nevezett Magyar Ferences Rendtartomány
alapítás éve: 2004
típus: internátus középiskolás és főiskolás fiúk számára
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 2
paptanár: —
világi tanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: 100
felvételi követelmény: lelkipásztori ajánlás
képzési, szervezési sajátosságok:
A kollégium lakói az általuk választott városi tanintézményben (felsőfokú iskolák, egyházi és állami gimnáziumok, szakközépiskolák, szakképző és művészeti iskolák) végzik
tanulmányaikat. A középiskolás növendékek a szombatot és vasárnapot is a kollégiumban töltik, hogy a vallási és a speciális tanulmányi programokban (szükség szerint a felzárkóztatásban) részt vegyenek.
pedagógiai hitvallás:
Az Assisi Szent Ferenc Kollégium a régi rendi hagyományokat folytatva és megújítva 14
éves kortól középiskolás és felsőfokú tanulmányokat folytató fiatal férfiaknak biztosít
lehetőséget arra, hogy vallásos környezetben töltsék el tanulmányaik idejét, hitük szerint,
közösségben éljenek, és az isteni sugallatokat követve a mi Urunk Jézus Krisztusnak a
hívását elfogadják, akár papi, szerzetesi, akár a keresztény családi életre szólítja őket.
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Autista Segítő Központ Általános Iskola

cím: 3200 Gyöngyös, Barátok tere 2.
tel.: 37/500-417
fax: 37/500-418
e-mail: ask.alt.isk@citromail.hu
honlap: —
ASK igazgató: Ébner Gyula
ASK Általános Iskola igazgató: Szenek Mónika Judit
fenntartó: Kapisztrán Szent Jánosról Nevezett Ferences Rendtartomány
alapítás éve: 2003
típus: általános iskola
végzettség: általános iskola 8 osztály
paptanár: —
világi tanár: 6
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: 4 csoport, összesen 28 gyermek
idegen nyelv tanítása: —
felvételi követelmény:
Tanítványainknak felvételi követelményeknek nem kell eleget tenniük, rendelkezniük
kell azonban autizmus diagnózissal és a lakóhely szerinti Tanulási Képességet Vizsgáló
Szakértői Bizottság véleményével, melyben javasolják, hogy a gyermek az Autista Segítő Központban kezdje meg, illetve folytassa tanulmányait.
képzési, szervezési sajátosságok:
Iskolánk 4 csoportja teljes létszámban 28 autizmussal élő gyermek oktatását látja el. A
csoportokban dolgozó gyógypedagógusok, pedagógusok munkáját gyógypedagógiai aszszisztensek és gondozónők segítik.
pedagógiai hitvallás:
Célunk megteremteni autizmussal élő gyermekek számára azt az őket értő és elfogadó
világot, ahol mindenki képességeinek megfelelően legtöbbet tud fejlődni. Az iskolának
a gyermekek családjával szorosan együttműködve feladata, hogy az autizmus által érintett területeket, a kommunikációt, szociális készségeket fejlesztve, gondolkodásukat
rugalmasabbá téve megtanítsa a gyermekeknek mindazt, ami lehetővé teszi számukra,
hogy állapotuktól függően a lehető legönállóbb életet éljék. Emellett fontosnak tartjuk
és hisszük, hogy tanítványaink részesei a minden gyermeket megillető önfeledt gyermeki
létnek.
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Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium

cím: 7030 Paks, Templom tér 6.
tel.: 75/311-852
fax: 75/311-852
e-mail: suli5630@pecs.sulinet.hu
honlap: —
igazgató: Stallenbergerné Madarász Veronika
fenntartó: Pécsi Egyházmegye
alapítás éve: 1993
típus: általános iskola és 8 évfolyamos gimnázium (koedukált)
végzettség: általános iskola 8 osztály, gimnáziumi érettségi
paptanár: —
világi tanár: 37
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 1
osztálylétszám: min.: 15 max.: 30
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: német / angol nyelv heti 5 órában 8 éven át
II. idegen nyelv: német / angol nyelv heti 3 órában 6 éven át
felvételi követelmény: Iskolánk értékrendjének elfogadása. Jeles vagy jó tanulmányi
eredmény.
képzési, szervezési sajátosságok:
8 évfolyamos gimnáziumi képzés, emelt óraszámú idegennyelv- és informatikaoktatás,
általános iskolai tagozaton vállalkozási ismeretek oktatása, diákvállalkozás működtetése.
pedagógiai hitvallás:
Szeretnénk diákjaink számára meghitt, családias légkört teremteni, s mindent megtenni
azért, hogy tanulóink olyan alapos felkészülésben részesülhessenek, hogy a főiskolai és
egyetemi évek alatt is sikeresen helytálljanak, és útravalóként magukkal vigyék a katolikus szellemiséget.
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Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

cím: 2800 Tatabánya, Kossuth L. u. 98.
tel.: 34/311-622
e-mail: szt.erzsebet@freemail.hu
vezető: Aradvári Mihályné

fax: 34/311-622
honlap: —

fenntartó: Székesfehérvári Egyházmegye
alapítás éve: 1991
típus: óvoda
nevelőtestület összetétele: szerzetes óvodapedagógus: — világi óvodapedagógus: 11
létszámadatok: óvodai csoportok száma: 5
csoportlétszám: 26-29
felvételi követelmény: —
képzési, szervezési sajátosságok:
Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységünk: érzékszervi fogyatékos, mozgásában korlátozott, valamint allergiás betegségek miatt különleges gondozást, egyéni
ellátást igénylő gyermekek integrált nevelése.
Tehetséggondozás, képességfejlesztés: idegen nyelvvel való játékos ismerkedés, zenés
gyermektorna, népi játék, néptánc-oktatás.
pedagógiai hitvallás:
Kiemelt célunk egy olyan gyermekközpontú óvoda működtetése, ahol a keresztény hit
alapjain a sokoldalú személyiségfejlesztés, a képességek teljes körű kibontakoztatása, az
egészséges életvitel megalapozása, valamint a magyar néphagyományok ápolása, átadása
áll pedagógiai tevékenységünk középpontjában. Ezeket a követelményeket, elvárásokat
úgy valósítjuk meg, hogy – a testi, értelmi és szociális képességek alakításával összhangban – az életkorra legjellemzőbb tevékenységnek, a mással nem helyettesíthető játéknak
teremtünk helyet.
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Bethánia Napköziotthonos Óvoda

cím: 3800 Szikszó, Hunyadi J. u. 4-6.
tel.: 46/596-339
e-mail: —
óvodavezető: ifj. Kereki Józsefné

fax: 46/596-340
honlap: —

fenntartó: Szociális Missziótársulat
alapítás éve: 1995
típus: óvoda (koedukált)
nevelőtestület összetétele: szerzetes óvodapedagógus: — világi óvodapedagógus: 5
létszámadatok: óvodai csoportok száma: 3
csoportlétszám: 25-28
felvételi követelmény: —
képzési, szervezési sajátosságok:
Óvodánk jellegét a családi nevelést kiegészítve a katolikus nevelés határozza meg. Településünk sajátosságaiból adódóan a népi kultúra ápolását, a hagyományok őrzését és átadását tartjuk feladatunknak a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően.
pedagógiai hitvallás:
„Amit egynek tesztek a legkisebbek közül, azt nekem teszitek” (Mt 25,40). A gyermek a
család és pedagógus számára Isten ajándéka. A keresztény családi nevelés folytatásaként
feladatunk a keresztény értékek erősítése. Fontos tényező nevelésünkben az érzelmi biztonság, a derűs, oldott légkör, jó közérzet, nyugalom, érzelmi kiegyensúlyozottság. Nevelésünket igyekszünk arra irányítani, hogy a gyermek szeretetben, szeretet által megtanuljon kapni, adni, másokkal törődni.
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Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola és Óvoda

cím: 7700 Mohács, Szabadság u. 2.
tel.: 69/322-670 óvoda: 69/303-367
e-mail: gizella_moh@dpg.hu
igazgató: Bayer Mária

óvoda: 7700 Mohács, Véradó u. 1/a
fax: 69/305-523
honlap: —

fenntartó: Kapisztrán Szent Jánosról Nevezett Ferences Rendtartomány
alapítás éve: 1996 / 1999
típus: óvoda, általános iskola (koedukált)
végzettség: általános iskola 8 osztály
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
paptanár: —
világi tanár: 23
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 1
osztálylétszám: min.: 21 max.: 31
óvodai csoportok száma: 2 csoportlétszám: 25-26
idegen nyelv tanítása: német nemzetiségi nyelv heti 5 órában 8 éven át
felvételi követelmény:
A gyermek iskolaérettsége. A szülők egyértelmű szándéka, miszerint gyermekük számára a keresztény hit és erkölcsi nevelést óhajtják, valamint vállalják, hogy az általános
képzésen túl gyermekük német nemzetiségi oktatásban részesüljön.
képzési, szervezési sajátosságok:
Órarendbe beépítve heti 2 óra hittan, 1 óra szentmise, heti 5 német óra. Fakultatív tevékenységként működik az énekkar, sport, német és kézműves szakkör. Óvodánk német
nemzetiségű óvoda.
pedagógiai hitvallás:
Óvodánk a keresztény család értékeire építve biztosít fejlődési lehetőséget a kisgyermek
számára. Belső tartalma a szeretet és a bizalom. Iskolánkban a keresztény pedagógia elveinek, gyakorlatának, a ferences pedagógia hagyományainak megismertetése, művelése
során életmintát szeretnénk adni tanulóinknak. Igyekszünk ezért nagy gondot fordítani a
pedagógus jelenlétére tanórán kívül is. A gyermekek iránti nagy tisztelettel önbecsülésüket, helyes önértékelésüket próbáljuk erősíteni.
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Boldog Gizella Óvoda

cím: 8000 Székesfehérvár, Megyeház u. 19-21.
tel.: 22/312-367
fax: 22/312-367
e-mail: boldoggizellaovoda@szfvar.katolikus.hu
honlap: www.boldoggizellaovoda.hu
igazgató: Tóthné Tereánszky Márta
fenntartó: Székesfehérvári Egyházmegye
alapítás éve: 1995
típus: óvoda
nevelőtestület összetétele: szerzetes óvodapedagógus: — világi óvodapedagógus: 11
létszámadatok: óvodai csoportok száma: 5
csoportlétszám: 25-26
felvételi követelmény: —
képzési, szervezési sajátosságok: úszás, néptánc, tartásjavító lábtorna
pedagógiai hitvallás:
Intézményünk a keresztény együttélés lehetőségét kínálja fel. Fontosnak tartjuk, hogy a
gyermekek valóban felhőtlen és boldog gyermekkort élhessenek meg óvodánkban. Igyekszünk felébreszteni a gyermekek lelkében a tiszteletet és a csodálatot, a bizalmat és a
gyengédséget. Segítünk nekik abban, hogy felfedezhessék az őket körülvevő világban Isten nagyságát és jóságát. A gyermekekhez fűződő kapcsolatunkat a jóakaratú, okos szeretet jellemzi, mely elvárást támaszt, fegyelmez, de ha szükséges: megbocsát, vigasztal.

101

Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium

cím: 1114 Budapest, Villány út 27.
tel.: 1/466-5088
e-mail: iskola@szig.hu
igazgató: Dr. Párdányi Miklós

fax: 1/466-9710
honlap: www.szig.hu

fenntartó: Ciszterci Rend Zirci Apátsága
alapítás éve: 1912 / 1997
típus: 4 és 8 évfolyamos gimnázium (koedukált)
végzettség: gimnáziumi érettségi
paptanár: 2
világi tanár: 67
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 2
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 2-4
osztálylétszám: min.: 30 max.: 40
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: angol vagy német heti 3 órában 4-6 éven át.
II. idegen nyelv: angol / német / francia / olasz heti 3 órában 4 éven át.
A latin nyelv minden nyolcévfolyamos tanuló számára kötelező heti 2 órában 4 éven át.
felvételi követelmény: 8 évfolyamos képzésnél az általános iskola 1-3. év végi és a 4.
évfolyam félévi, 4 évfolyamos képzésnél az általános iskola 5-7. év végi és a 8. évfolyam
félévi eredményei alapján számított tanulmányi átlag (a készségtárgyak kivételével) a
felvételi pontok max. 50%-a (= 30 pont). A felvételin további 50% (= 30 pont) szerezhető az olvasás, szövegértés, szabatos kifejezésmód vizsgálatával, illetve a kötelező hittan
felvételi során. A számított 4,0 átlagot el nem érő jelentkezőt a felvételi beszélgetésre
nem áll módunkban behívni.
képzési, szervezési sajátosságok: Minden évfolyamon heti két hittan óra van, illetve
heti egyszer mindenki számára kötelező évfolyam-mise. A tanítási órákon túl az iskolában minden diáknak lehetősége van részt venni az iskolai sport- és kulturális életben
(rendszeres kézilabda, kosárlabda, röplabda, atlétika stb. edzések, önképző és alkotó körök, kórus, diákszínpad stb.).
pedagógiai hitvallás: A nevelő- és oktatómunka jellegét a ciszterci lelkiség világában
érvényesülő szándékok és törekvések alakítják. Ezek a törekvések a bensőséges környezet kialakítására és megvalósítására irányulnak, elősegítik a nevelés-nevelődés-önnevelés folyamatában a diákok és közösségeik képességeinek, adottságainak, „tehetségének”
lehető legjobb, leghatékonyabb kifejlesztését.
102

Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium

cím: 1015 Budapest, Szabó Ilonka u. 2-4.
tel.: 1/214-8063
fax: 1/214-8063
e-mail: titkarsag@bekg-bp.sulinet.hu
honlap: www.bekg-bp.sulinet.hu
igazgató: Endrédi Józsefné
fenntartó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
alapítás éve: 1687 / 1997
típus: 4 és 6 évfolyamos gimnázium
végzettség: gimnáziumi érettségi
paptanár: 2
világi tanár: 40
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: párhuzamos osztályok száma: 7-8. évf.: 2 9-12. évf.: 4
osztálylétszám: min.: 25 max.: 30
idegen nyelv tanítása:
I. idegen nyelv: angol / német nyelv 7., ill. 9. évfolyamtól heti 3 órában
II. idegen nyelv: latin nyelv 9. évfolyamtól heti 3 órában
III. idegen nyelv: francia / olasz nyelv (fakultatív) 9. évfolyamtól heti 3 órában
felvételi követelmény: A kötelező érettségi tantárgyakból (magyar, történelem, matematika, idegen nyelv) legalább jó eredmény; magatartás és szorgalom legalább 4-es. Gyakorló vallásos családi háttér, az iskola céljainak, lelkiségének és rendjének tiszteletben
tartása. Felvételi: magyar, matematika, hittan írásbeli, továbbá egy kötetlen szóbeli beszélgetés.
képzési, szervezési sajátosságok: Heti két órában tanítjuk a hittant; 9. évfolyamtól kötelező a latin nyelv tanulása; bontott csoportokban oktatjuk 7.-től az idegen nyelvet és az
informatikát, 9.-től a matematikát is. Tanórán kívüli foglalkozások: énekkar, sportkör,
rajz, informatika, valamint a diákok érdeklődésének megfelelő szakkörök.
pedagógiai hitvallás: Gimnáziumunk pedagógiája az európai keresztény humanizmus,
a magyar nemzeti műveltség elsajátításán, hagyományainak ápolásán, gyarapításán és
továbbadásán alapul. Iskolánk tanárai ebben a szemléletben hivatásszerűen végzik a legszebb és legfelemelőbb munkát, az ember szolgálatát. A pedagógus, az iskola hatása
ugyanis emberi sorsokat befolyásol, dönt el. Arra törekszünk, hogy iskolánk belső világa – erkölcsi értékrendünknek megfelelően – gyermek- és emberközpontú legyen, hogy
egymás elfogadására, megbecsülésére, szeretetére épüljön.
103

Budapesti Ward Mária Általános Iskola

cím: 1056 Budapest, Molnár u. 4.
tel.: 1/483-0717
e-mail: nobilisa@wardmaria.sulinet.hu
igazgató: dr. Sinkovics Béláné

fax: 1/266-7334
honlap: www.wardmaria.sulinet.hu

fenntartó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
alapítás éve: 1787 / 1997
típus: általános iskola (koedukált)
végzettség: általános iskola 8 osztály
paptanár: —
világi tanár: 42
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 3
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 2
osztálylétszám: min.: 16 max.: 31
idegen nyelv tanítása: angol / német nyelv heti 3 órában 4. osztálytól
felvételi követelmény: Olyan családok gyermekeit várjuk, akik vállalják az iskola lelkiségét. Erről a szülőkkel folytatott személyes beszélgetéseken győződünk meg. A leendő első osztályosokat 4 alkalommal játékos délutánra várjuk. A felsőbb évfolyamokra
jelentkező gyerekek felvételi beszélgetésen vesznek részt magyar, matematika, idegen
nyelv, hittan tárgyakból.
képzési, szervezési sajátosságok: Évfolyamonként egy osztály emelt szintű énekoktatásban vesz részt. Az olvasást a hagyományos, hangoztató-elemző-összetevő módszerrel
oktatjuk. A gyengébbeket differenciált foglalkozásokkal, felzárkóztatással igyekszünk
segíteni, a képességfejlesztést az érdeklődésüknek megfelelő szakkörök segítik elő (matematika, informatika, német, latin, kórus, furulya, néptánc, művészi torna, szertorna, röplabda, tömegsport, fotó, bibliakör).
pedagógiai hitvallás: A keresztény nevelésre tesszük a fő hangsúlyt: a családok havonta egyszer diákmisén vesznek részt; a diákok számára lelki napokat tartunk; biztosítjuk
számukra a rendszeres gyónási lehetőséget. Fontosnak tartjuk a szülői házzal való együttműködést, ennek érdekében a szülők számára évente kétszer rekollekciót tartunk, működik
a „szülői mesterség” előadássorozat, szülői hittan. A tantervi követelmények teljesítését
a tanulók egyéni fejlődését szem előtt tartó gyermekközpontú tevékenység szolgálja.
Katolikus, hazájukat szerető értelmiséget szeretnénk adni az országnak, ezt magas szintű
képzéssel igyekszünk elérni.
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Budapesti Ward Mária Gimnázium

cím: 1056 Budapest, Molnár u. 4.
tel.: 1/318-1659
e-mail: nobilisa@wardmaria.sulinet.hu
igazgató: dr. Sinkovics Béláné

fax: 1/266-7334
honlap: www.wardmaria.sulinet.hu

fenntartó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
alapítás éve: 1918 / 2001
típus: 4 évfolyamos gimnázium (koedukált)
végzettség: gimnáziumi érettségi
paptanár: 1
világi tanár: 20
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 1
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 2
osztálylétszám: min.: 16 max.: 31
idegen nyelv tanítása:
I. idegen nyelv: angol / német nyelv heti 5 órában
II. idegen nyelv: német / angol nyelv heti 3 órában (kellő számú érdeklődő esetén francia / latin nyelv heti 3 órában)
felvételi követelmény: Olyan családok gyermekeit várjuk, akik vállalják az iskola lelkiségét. A jelentkezőknek meg kell írniuk a központi írásbeli feladatlapot, majd felvételi
elbeszélgetésen vesznek részt magyar, matematika, idegen nyelv, hittan tárgyakból.
képzési, szervezési sajátosságok: Az első idegen nyelvet emelt óraszámban tanítjuk, a
többi tárgyat általános tanterv szerint. Az idegennyelv- és informatikaoktatása bontott
csoportokban történik. Szakkörök (tantárgyi, fotószakkör, informatika, röplabda, önismereti) igény szerint működnek.
pedagógiai hitvallás: Nevelésünk azt célozza, hogy felkeltsük az egyre nagyobb igényesség iránti vágyat diákjainkban. Ennek érdekében a teljes embert – értelem, érzelmek
– állítjuk nevelésünk középpontjába. Közös szentmiséket, lelkigyakorlatokat, kirándulásokat szervezünk. Neves embereket hívunk meg előadások tartására. Mindezek segítik a
közösség kialakítását, a keresztény értékrend elmélyítését diákjainkban. Fontosnak tartjuk a szülői házzal való együttműködést, ennek érdekében a szülők számára évente kétszer rekollekciót tartunk, működik a „szülői mesterség” előadássorozat, szülői hittan.
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Budavári Kolping Katolikus Óvoda

cím: 1014 Budapest, Dísz tér 3.
tel.: 1/225-0717
e-mail: diszovi@t-online.hu
óvodavezető: Dobai Pálné

fax: 1/225-0718
honlap: —

fenntartó: Magyar Kolping Szövetség
alapítás éve: 2004
típus: óvoda
nevelőtestület összetétele: szerzetes óvodapedagógus: — világi óvodapedagógus: 6
létszámadatok: óvodai csoportok száma: 3
csoportlétszám: 25
felvételi követelmény: óvodaérettség, szobatisztaság, betöltött 3 éves kor
képzési, szervezési sajátosságok: Vegyes életkorú gyermekcsoportokban nevelnek az
óvodapedagógusok. Maria Montessori reformpedagógiai elvei és módszerei alapján készült az óvoda nevelési programja.
pedagógiai hitvallás: Az alkalmazott reformpedagógiai elvekből fakadóan célunk a gyermekek sokoldalú fejlesztése, az önálló, gondolkodó, felfedezni, örülni és szeretni tudó
gyermekszemélyiség kialakítása. Biztosítjuk a feltételeket a gyermekek képességeinek
szabad kibontakoztatásához. Az egyéni bánásmód és differenciált foglalkoztatás módszereinek alkalmazásával valósítjuk meg a tehetséggondozás és felzárkóztatás feladatait.
Különleges védelem és érzelmi biztonság nyújtásával segítjük a hátrányos helyzetű és
veszélyeztetett gyermekek esélyegyenlőségének megteremtését. Kulcsszavunk a szeretet, mely áthat minden közös tevékenységet. A vegyes életkorú gyermekcsoportokban a
gyermekek segítik egymást, a szeretet által alkotnak összetartozó közösséget. A minden
reggeli csendjáték, a hitre nevelő foglalkozások a sajátos élmény erejével fokozzák ezt
az érzést. A katolikus vallás és erkölcsi nevelés feladatai, a keresztény értékrend és
Adolf Kolping filozófiai elvei beépülnek óvodánk nevelési programjába. Küldetésnyilatkozatunkat Mária Montessori szavaival: „Segíts, hogy magam csinálhassam” és
Adolf Kolping felhívásával erősíthetjük meg: „Aki embereket akar megnyerni, annak a
szívét kell zálogul adnia.”
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Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma

cím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 11.
tel.: 72/312-888
e-mail: crnl@mail.crnl.hu
igazgató: Páva Péter

fax: 72/516-553
honlap: www.crnl.hu

fenntartó: Ciszterci Rend Zirci Apátsága
alapítás éve: 1687 / 1992
típus: 4 és 6 évfolyamos gimnázium, kollégium
végzettség: gimnáziumi érettségi
paptanár: 1
világi tanár: 61
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 3
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: 150
párhuzamos osztályok száma: évfolyamonként változó (összesen 21)
osztálylétszám: min.: 24 max.: 41
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: angol, német
II. idegen nyelv: német, angol, olasz, francia, spanyol, latin
felvételi követelmény:
• 6 évfolyamos tagozaton: elbeszélgetés matematikából, magyarból, történelemből és
hittanból
• 4 évfolyamos tagozaton: írásbeli felvételi matematikából és magyar nyelvből, szóbeli
felvételi magyar irodalomból, történelemből és hittanból
képzési, szervezési sajátosságok:
Speciális tantervű osztályok: természettudományos osztály (kémia, biológia), matematikainformatika osztály, angol emelt óraszámú osztály, német emelt óraszámú osztály, humán
szakterületű, néprajz-népművészet irányultságú osztály.
pedagógiai hitvallás:
Az egyetemi, főiskolai továbbtanulásra való felkészítés a keresztény, azon belül ciszterci
nevelés módszereivel.
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Ciszterci Szent István Gimnázium

cím: 8000 Székesfehérvár, Jókai M. u. 20.
tel.: 22/506-860
fax: 22/506-861
e-mail: agyoni@mail.tvnet.hu
honlap: www.ciszterci-szfvar.sulinet.hu
igazgató: Gyóni András
fenntartó: Ciszterci Rend Zirci Apátsága
alapítás éve: 1702 / 1994
típus: 4 és 8 évfolyamos gimnázium
végzettség: gimnáziumi érettségi
paptanár: 3
világi tanár: 60
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 3
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 2-3
osztálylétszám: min.: 25 max.: 35
idegen nyelv tanítása:
I. idegen nyelv: angol / német / francia nyelv heti 3-7 órában 4-8 éven át
II. idegen nyelv: angol / német / francia / latin nyelv heti 2-5 órában 4-8 éven át
felvételi követelmény:
• Négyévfolyamos gimnáziumba: az általános iskolában tanultak alapján matematika és
magyar írásbeli, elbeszélgetésen hittan ismeretek is.
• Nyolcévfolyamos gimnáziumba: az általános iskolai bizonyítvány, tanultak alapján elbeszélgetés (magyar, matematika, hittan, család).
képzési, szervezési sajátosságok: Iskolánkban a négyévfolyamos gimnáziumi osztályban humán és reál irányultságú csoport működik, a humánban és a nyolcévfolyamos osztályokban a latin nyelv tanulása kötelező. Számítástechnikai képzésben minden tanuló
részesül tanulmányi évei során. Intézményünkben működnek szakmai szakkörök, énekkar, színjátszó csoport, tanulószoba, úszásoktatás tanrendbe beépítve, sportkörök: labdarúgás, kosár-, kézi- és röplabda, atlétika, torna. Szünidei programjaink: nyári vándorés vízitábor, téli sítábor. Testvériskolai kapcsolatot építettünk ki a gyulafehérvári Gróf
Majláth Károly Gusztáv Líceummal és a schwebishgmündi gimnáziummal, évente részt
veszünk a csíksomlyói búcsúban.
pedagógiai hitvallás: A magas szintű oktatómunka mellett nagy gondot fordítunk a
keresztény értékrenden alapuló, magyarságtudatot erősítő nevelőmunkára. Hirdetjük:
"Ardere et lucere!” (Lángolj és világíts!)
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Congregatio Jesu Ward Mária Leánygimnáziuma és Kollégiuma

cím: 6000 Kecskemét, Czollner tér 5.
tel.: 76/416-418/105
e-mail: kmet-angolkisa@freemail.hu
igazgató: Telek Péter Pál

fax: 76/416-418/103
honlap: —

fenntartó: Congregatio Jesu
alapítás éve: 1917 / 1992
típus: 4 és 8 évfolyamos gimnázium, kollégium (csak lányoknak)
végzettség: gimnáziumi érettségi
paptanár: 1
világi tanár: 41
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 3
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: 200
párhuzamos osztályok száma: 4
osztálylétszám: min.: 15 max.: 30
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: angol / német nyelv (5. évfolyamon választják)
II. idegen nyelv: olasz / francia / angol / német nyelv (9. évfolyamon választják)
felvételi követelmény: • a nyolcosztályos gimnáziumban: szóbeli elbeszélgetés
• a négyosztályos gimnáziumban: írásbeli és szóbeli
képzési, szervezési sajátosságok: Általános tantervű négyosztályos, nyolcosztályos gimnázium. A sportra, zenei, művészeti nevelésre, egészségvédelemre, drogprevencióra
nagy hangsúlyt fektetünk. Első idegen nyelvből az oktatás emelt szinten történik. Szakkörök, fakultációk igény szerint működnek.
pedagógiai hitvallás: A rendalapító, Ward Mária, a rágalmak pergőtüzének útján a
fogságig elment nevelési elveiért, amelyek az angol egyházüldözés idején fogantak meg
lelkében, amikor az erős hitű katolikus nőkben, asszonyokban, anyákban látta a kibontakozás útját. „Amikor 350 évvel ezelőtt szent nyugtalansággal, gigászi erőfeszítésekkel
teli élete leáldozott, a jó harcot harcoló öntudatával szállt lelke az égbe. És ma már az öt
világrészben 234 leánynevelő intézet hinti szét az ő szellemét családokban és népekben.
S azóta, hogy 1770-ben a budai várban sátrat vertek az ő angolkisasszonyai, a népek körében nemzetünk is tanúja lehet annak, hogy a katolikus leánynevelés erő, érték és áldás”
(Dr. Mészáros István). Mi nevelésünkben a vezérgondolat? Megtanítani leányainkat hinni és szeretni Istent és embertársainkat! Pedagógiai ars poeticánk: „Az iskola azért tanít,
hogy neveljen, vagyis belülről alakítsa az embert” (Kat. isk. 29.).
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Constantinum Katolikus Napközi Otthonos Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium (Constantinum Intézmény)

cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi utca 2.
tel.: 76/431-786 fax: 76/431-786 e-mail: constantinum@constantinum.sulinet.hu
igazgató: Mayer Tamásné
honlap: www.extra.hu/constantinum
fenntartó: Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata
alapítás éve: 1908 / 1992
típus: óvoda, 8 oszt. általános iskola, 4, ill. 5 évf. gimnázium, kollégium (fiú és leány)
végzettség: általános iskola 8 osztály, gimnáziumi érettségi
paptanár: 2
világi tanár: 50
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 2
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: 80
párhuzamos osztályok száma: 2
osztálylétszám: min.: 15 max.: 35
óvodai csoportlétszám: 25
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: angol heti 3 / 5 / 10 órában; II. idegen nyelv:
német heti 3 / 5 / 10 órában; III. idegen nyelv: francia (heti 3 / 6 órában).
felvételi követelmény: Gimnáziumban érettségi tárgyakból legalább közepes osztályzat.
Emelt szintű idegen nyelvi vagy informatikai képzésre alapfokú nyelvvizsga vagy min.
4 tanéven át tanult közepes vagy jobb szintű idegen nyelvi tudás vagy informatikai tudás.
képzési, szervezési sajátosságok: Általános iskolánkban 6. évfolyamtól tehetséggondozó osztályokat indítunk, ahol a matematikát és az 1. idegen nyelvet heti 5, a 2. idegen nyelvet 3 órában tanítjuk. (Felvételi dolgozatot nyelvtanból, matematikából és a tanult idegen nyelvből kell írni.) Gimnáziumban az emelt szintű tantárgyakat heti 5 (nyelv), ill. 4
(informatika) órában tanítjuk. Nyelvi előkészítő évfolyamon heti 13 óra (10+3) idegen
nyelv és 5 informatika óra van, mellyel nyelvvizsgának megfelelő előrehozott érettségire,
ill. ECDL vizsgára is felkészítünk. Általánosan képző gimnáziumi osztályokat is indítunk.
pedagógiai hitvallás: A magas szintű elméleti és gyakorlati képzést kívánjuk összekapcsolni az általános emberi és keresztény értékrend kialakításával, megerősítésével.
Fakultatív és szabadidős tevékenységekkel az életre nevelést szolgáljuk. Figyelmes szeretet segíti a tanulást, amellyel diákjaink felkészülnek a továbbtanulásra, az életben való
helytállásra. A többcélú Constantinum Katolikus Intézmény jelenleg 3-tól 19 éves korig
vállalja fel az általános emberi, keresztény értékek közvetítését.
Célunk: Színvonalas neveléssel, oktatással, a hit, a lelki élet gyakorlásával teljesebb embert, mások felé jóakarattal forduló személyiséget indítani az élet, a társadalom felé.
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Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Diákotthon

cím: 9022 Győr, Széchenyi tér 8.
tel.: 96/513-020; 513-010
e-mail: iroda@czuczor.osb.hu
igazgató: Csóka Gáspár

fax: 96/314-310
honlap: www.czuczor.osb.hu

fenntartó: Magyar Bencés Kongregáció
alapítás éve: 1626
típus: 4 és 6 évfolyamos fiúgimnázium és -kollégium
végzettség: gimnáziumi érettségi
paptanár: —
világi tanár: 30
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 10
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: 220
párhuzamos osztályok száma: 1-3
osztálylétszám: min.: 24 max.: 36
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: angol / német nyelv heti 4-5 órában
II. idegen nyelv: francia / latin / olasz nyelv heti 3 órában
felvételi követelmény: Jó általános iskolai bizonyítvány és keresztény családi háttér.
képzési, szervezési sajátosságok:
Hatnapos tanítási hét, azaz szombaton is van tanítás; hétvégi bennlakásos kollégium
(havi hazautazási lehetőséggel) az iskola diákjai számára; szakkörök szinte minden tantárgyból; III. idegen nyelv tanulási lehetőség az előzőeken kívül orosz, ógörög nyelvből;
felsőfokú érettségi felkészítés minden tantárgyból; sport: úszás és úszásoktatás a kezdő
évfolyamokon kötelezően, kosárlabda, röplabda, foci, testépítő terem; énekkar; zongoraoktatás és gyakorlási lehetőség helyben, egyéb hangszer és zenetanulási lehetőség a szomszédos zeneiskolában.
pedagógiai hitvallás:
Elkötelezett keresztényt akarunk nevelni, aki a hitből és szeretetből fakadó keresztény életvitelre és együttélésre lesz képes, és meggyőződéssel elutasítja mindazt, ami ezzel ellenkezik. Olyan magas szintű tudást akarunk átadni, amely képessé teszi az emberiség egyetemes értékeinek, az alapértékeknek befogadására, a már egész világra kiterjedő európai
általános műveltség elsajátítására. Így alkalmas lesz arra, hogy az egyetemeken, illetve a
főiskolákon, valamely szakágazatban képzettséget nyerve értelmiségi pályán helyezkedjen el, és itt az emberiségnek, magyar hazájának és Egyházának építő polgára legyen.

111

Davidikum Római Katolikus Középiskolai Kollégium

cím: 8200 Veszprém, Eszterházy u. 15.
tel.: 88/325-444
e-mail: davidikum@freemail.hu
igazgató: Borián Tibor SchP

fax: 88/325-023
honlap: —

fenntartó: Veszprémi Főegyházmegye
alapítás éve: 1993
típus: középiskolai kollégium
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 1
paptanár: —
világi tanár: 5
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: 130
felvételi követelmény: Befejezett általános iskolai nyolc osztály; középiskolai nappali
tanulmányok végzése Veszprémben, elsősorban a Padányi Biró Márton Katolikus Gyakorlóiskolában; plébánosi ajánlás.
képzési, szervezési sajátosságok: Délután és este szakköröket tartunk; énekkar, gitár,
kiskézműves, természetjáró, nyelvi szakkör, számítógépes foglalkozások, sportolási lehetőségek: foci, kosárlabda, kézilabda.
pedagógiai hitvallás: A kollégium feladata a tanulók felkészítésének segítése az iskolában oktatott tananyagok elsajátításában, továbbá az intézmény sajátos eszközeinek és
módszereinek felhasználásával a tanulók szocializációjának, kiegyensúlyozott és egészséges fejlődésének, a sikeres életpályára való felkészítésnek segítése, keresztény személyiségük fejlesztése, kibontakoztatása.
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Deák Ferenc Római Katolikus Általános Iskola

cím: 3300 Eger, Deák F. u. 45.
tel.: 36/518-372
e-mail: deakiskola@deak-eger.sulinet.hu
igazgató: Kékesi Györgyné

fax: 36/518-372
honlap: —

fenntartó: Egri Főegyházmegye
alapítás éve: 1929 / 1993
típus: általános iskola (koedukált)
végzettség: általános iskola 8 osztály
paptanár: 2
világi tanár: 35
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 2
osztálylétszám: min.: 17 max.: 31
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: angol / német nyelv heti 3-4 órában 6 éven át
II. idegen nyelv: angol / német nyelv heti 2 órában 4 éven át
felvételi követelmény: készségek és színlátás
képzési, szervezési sajátosságok: kórus; integrált nevelés; szakkörök: furulya, néptánc,
informatika, birkózás, kézilabda, foci, ügyes kezek-fazekas, korongozó, zöldszív, természetjáró
pedagógiai hitvallás:
Az iskolába lépő gyermek anyanyelvét ösztönösen használja, az iskolai anyanyelvoktatás
célja az anyanyelvi műveltség fokozatos fejlesztése. Ezzel szorosan összefügg az irodalmi műveltség erősítése, az olvasókedv felébresztése. A matematika oktatásában központi
szerepet játszik a számolási rutin kialakítása, az összefüggések megláttatása, a megfigyelőképesség fejlesztése és a matematika gyakorlati alkalmazhatóságának felismertetése.
Differenciált tanulásszervezéssel a tehetséggondozás és felzárkóztatás folyamatos a tanítási órákon és tanítási órákon kívül. A csoportbontások az idegen nyelvi órákon is ezt
szolgálják. Alapfokú intézmény lévén nagy hangsúlyt fektetünk az alapkészségek fejlesztésére, kibontakoztatására. Olyan világot állítunk a gyermek elé, ahol az igaz, a szép, a
jó és a szent igaz tartalommal telik meg. Felvállalva a hátrányos helyzetű tanulók képzését iskolánk nyitott mindenki számára, aki keresztény szellemű programunkat elfogadja.
5. osztálytól kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani fiú és lány tanulóinknak.
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Deákvári Római Katolikus Egyházközség „Család” Óvodája

cím: 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24.
tel.: 27/314-547
fax: 27/314-547
e-mail: csaladovoda@csaladovoda.t-online.net
honlap: —
óvodavezető: Papp Magdolna
fenntartó: Váci Egyházmegye
alapítás éve: 1994
típus: óvoda
nevelőtestület összetétele: szerzetes óvodapedagógus: — világi óvodapedagógus: 4
létszámadatok: óvodai csoportok száma: 2
csoportlétszám: 25
felvételi követelmény:
Az óvodába mindazokat a gyermekeket felvesszük, akik rendelkeznek az óvodai beiratkozáshoz szükséges feltételekkel, a szülők elfogadják óvodánk katolikus, keresztény nevelési elvét és a család is vallja ezeket az elveket.
képzési, szervezési sajátosságok: —
pedagógiai hitvallás:
Óvodánk katolikus jellegéből adódóan a gyermekek keresztény hitbe való bevezetését, a
legalapvetőbb hitismeretek megszerzését, alapvető vallásos szokások megalapozását, a
szentségi élettel való találkozást helyezzük nevelésünk középpontjába úgy, hogy a gyermekek cselekvő részvételére alapozunk. Nevelésünk alapelvét Jézus Krisztus példáján
keresztül a Szentírás szerint határozzuk meg.

114

Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola
és Kollégium

cím: 3700 Kazincbarcika-Herbolya, Illyés Gyula út 1.
tel.: 48/512-729; 512-732
fax: 48/512-729; 512-732
e-mail: gyerek@enternet.hu
honlap: www.don-bosco.sulinet.hu
igazgató: Lux Ambrus
fenntartó: Szalézi Szent Ferenc Társaság
alapítás éve: 1994
típus: szakközépiskola, szakiskola, általános iskola, kollégium (fiúk számára, de lányokat is fogadunk)
végzettség: általános iskola 8 osztály, érettségi, szakképesítés
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
paptanár: —
világi tanár: 53
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: 120
párhuzamos osztályok száma: évfolyamonként változó
osztálylétszám: min.: 5 max.: 30
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: angol nyelv
II. idegen nyelv: német nyelv
felvételi követelmény:
Elfogadó szeretet, fogékonyság a szociális problémák megoldására, hitéletiség, a másság
elfogadása. A felvételinél: felvételi elbeszélgetés van csak, a „második esély iskolája”.
képzési, szervezési sajátosságok:
Általános iskolai, felzárkóztató osztály (16 éven felüli fiataloknak, akiknek még nincsen
meg az általános iskolai végzettségük), szakiskolai, középiskolai képzés, nappali és esti
oktatás.
pedagógiai hitvallás:
Esélyteremtés minden fiatal számára, aki hozzánk jön, befogadva és elfogadva őket, úgy
ahogy vannak. A már bennük lévő jó kibontakoztatását segítjük. Hiszünk az ember jóságában. Nevelésünket meghatározzák Don Bosco megelőző módszerei.
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Don Bosco Nővérek Szent Család Óvodája

cím: 1028 Budapest, Templom u. 7.
tel.: 1/397-3039
fax: 1/397-3039
e-mail: szentcsaladovoda@donbosconoverek.axelero.net
honlap: —
óvodavezető: Mészáros Istvánné
fenntartó: Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek
alapítás éve: 1996
típus: óvoda (koedukált)
nevelőtestület összetétele: szerzetes óvodapedagógus: — világi óvodapedagógus: 9
létszámadatok: óvodai csoportok száma: 4
csoportlétszám: 25
felvételi követelmény: —
képzési, szervezési sajátosságok:
Hagyományőrzés, népi kismesterségek, néptánc, zeneóvoda, tartásjavító mozgás, úszás.
pedagógiai hitvallás:
Nevelésünk célja katolikus világnézetet közvetítő, testben, lélekben, érzelmi és társas
kapcsolataiban az evangélium szellemében történő nevelés megvalósítása, amely komplex formában, családias légkörben történik, Don Bosco „megelőző módszere” alkalmazásával. A nevelő a gyermekek kíváncsiságára, tudásvágyára épít, és segíti az egyéni kezdeményezések kibontakozását. A hangsúly nem a teljesítményen, hanem a gyermekek
egyéni fejlődésén van.
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Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium

cím: 6724 Szeged, Bálint Sándor u. 14.
tel.: 62/549-090
e-mail: titkarsag@szepi.hu
igazgató: Szilvásy László SchP

fax: 62/549-099
honlap: www.szepi.hu

fenntartó: Piarista Rend Magyar Tartománya
alapítás éve: 1720
típus: 4 és 6 évfolyamos fiúgimnázium, érettségire épülő szakképzés
végzettség:
A gimnáziumban érettségi.
Érettségi utáni szakképzésen: • számítástechnikai szoftverüzemeltető OKJ 52 4641 03
• rendszerinformatikus (két éves) OKJ 54 4641 03
• irodavezető OKJ 54 3439 01
paptanár: —
világi tanár: 29
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 4
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: 100
párhuzamos osztályok száma: 1 négy- és 1 hatévfolyamos osztály
osztálylétszám: min.: 25 max.: 35
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: angol / német nyelv
II. idegen nyelv: angol / német / olasz / latin nyelv
felvételi követelmény: Az aktuális felvételi követelmények megtalálhatók az iskola honlapján, és információ kérhető az iskola titkárságán a 62/549-091-es számon.
képzési, szervezési sajátosságok: Általános tantervű gimnáziumi képzést folytatunk.
Az utolsó három évfolyamon emelt óraszámban tanulják az egyik nyelvet tanulóink, az
utolsó két évfolyamon biztosítjuk, hogy tanulóink magasabb óraszámban felkészülhessenek az emelt szintű érettségire. A tehetséggondozást szakköri formában, a felzárkóztatást
korrepetálásokkal segítjük elő. A délutáni szabadidő eltöltését segítik elő a kiváló sportolási lehetőségek és a művészeti szakkörök (zene, kézművesség, fényképészet).
A szakképzési évfolyamokon a szakmai elméleti és gyakorlati tárgyak mellett nyelvórák,
sportolási lehetőség, élet- és pályatervezési tanácsadás is folyik. A gyakorlat kis létszámú
csoportokban zajlik.
pedagógiai hitvallás: A piarista rend pedagógiai jelszava: Pietas et Litterae (a vallásos
lelkület és tudományok egységbe foglalása).
117

Érseki Szent József Kollégium

cím: 3300 Eger, Foglár György u. 1.
tel.: 36/516-960; 516-961
e-mail: suli2042@miskolc.sulinet.hu
igazgató: Lanczki Péter

fax: 36/516-960
honlap: www.ersekiszentjozsef.sulinet.hu

fenntartó: Egri Főegyházmegye
alapítás éve: 1709 / 1993
típus: fiúkollégium (5-12/13. évfolyamos fiúk számára)
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
lelkivezető: 1 világi tanár: 6
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: 135
csoportok száma:
4-5
csoportlétszám: max. 27
felvételi követelmény:
A társintézmények követelményeinek megfelelő tanulmányi eredmény és sikeres felvételi;
plébánosi ajánlás.
képzési, szervezési sajátosságok:
Diákjainknak lehetősége van a társintézményekben, illetve társintézményekkel közösen
szervezett kulturális (énekkar, tánciskola stb.), sport (labdarúgás, kosárlabda, asztalitenisz
stb.) szakkörökön, edzéseken részt venni.
A fenti lehetőségeken felül a kollégiumunkban számítástechnikai terem, könyvtárszoba
működik, a Diákönkormányzat szervezésében rendszeres kulturális és sportprogramok kerülnek megrendezésre.
pedagógiai hitvallás:
Az Érseki Szent József Kollégim növendékeit az Egyház öntudatos híveivé, a magyar
haza becsületes polgáraivá és a társadalom művelt tagjaivá szeretnénk nevelni.
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Farkas Edit Szakiskola és Kollégium

cím: 8360 Keszthely, Fő tér 10.
tel.: 83/313-474
e-mail: suli5960@zala.sulinet.hu
igazgató: Dr. Vértesaljai József

fax: 83/313-474
honlap: www.farkase.fw.hu

fenntartó: Szociális Missziótársulat
alapítás éve: 1991
típus: szakiskola, kollégium
végzettség: OKJ szakképesítés
paptanár: —
világi tanár: 9
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: 40
párhuzamos osztályok száma: 1
osztálylétszám: min.: 10 max.: 22
idegen nyelv tanítása: német nyelv (heti 3 órában)
felvételi követelmény: Felvételi elbeszélgetés, példás vagy jó magatartás.
képzési, szervezési sajátosságok:
A négyéves szakiskola 9. és 10. osztályában a kétféle szakképzést alapozó tárgyak gyakorlati oktatását (főzés, varrás, betegápolás) biztosítjuk.
OKJ szakképzésünk: „Szociális gondozó és ápoló” ill. „Házvezetőnő” szakképzés.
A „Házvezetőnő” képzésben háziasszonyi teendőket, a „Szociális gondozó és ápoló”
képzésben házi gondozási és ápolási feladatokat látnak el.
pedagógiai hitvallás:
Célunk a megbízhatóságra nevelés és az erkölcsi értékrend kialakítása. Kollégiumunkban
családias légkör uralkodik. Fontosnak tartjuk kialakítani tanulóinkban, hogy egymást
segítsék, hogy szociális érzékenységgel bírjanak az idősek és az elesettek iránt. A családanyai szerep vállalására, az emberi kapcsolatteremtésre készítünk fel az illemtan, kommunikáció, családépítés tantárgyak keretében.
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Fényi Gyula Miskolci Jezsuita Gimnázium

cím: 3523 Miskolc, Fényi Gyula tér 10.
tel.: 46/560-458
e-mail: educatio@jezsuita.hu
igazgató: P. Holczinger Ferenc

fax: 46/560-582
honlap: www.jezsuita.hu/fenyi

fenntartó: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya
alapítás éve: 1994
típus: 8 évfolyamos gimnázium (koedukált)
végzettség: gimnáziumi érettségi
paptanár: —
világi tanár: 48
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 3
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: 140
párhuzamos osztályok száma: 2
osztálylétszám: min.: 28 max.: 35
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: angol / német nyelv
II. idegen nyelv: német / angol / francia / latin nyelv
felvételi követelmény:
Általános iskolai matematika, valamint magyar irodalom és nyelvtan tananyag, „iskolaérettség” a gimnáziumi követelményekhez, nyitottság a keresztény nevelési elvek befogadására.
képzési, szervezési sajátosságok:
9. évfolyamtól lehetőség nyílik humán, illetve reál fakultatív képzésre: különös hangsúlyt fektetünk a matematika, történelem, magyar, biológia és kémia, számítástechnika
és a nyelvek oktatására. Az idegen nyelvek tanítása épít a mintegy 100 európai jezsuita
középiskola adta cserekapcsolatokra. A gimnáziumban színjátszó kör, énekkar, sportkörök
(kosárlabda, atlétika, úszás), idegennyelvi klub, filmklub, debate-klub működik.
pedagógiai hitvallás:
A Jezsuita Rend nevelési alapelveiben hangsúlyozottan világ- és életigenlő. A jezsuita
nevelés azt célozza, hogy felkeltse a diákban a készséget a mindig jobb, önmagával szemben igényesebb élet felé. Ennek szellemében a diákok felsőoktatási felvételire történő
előkészítésén túl célunk az igényes, széles körű általános műveltség átadása, elkötelezett
hitbeli nevelés, a közösségi-szociális érzékenységre és aktív közéletiségre való felkészítés.
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Ferences Gimnázium

cím: 2000 Szentendre, Áprily Lajos tér 2.
tel.: 26/311-195
fax: 26/318-028
e-mail: iskola@server.ferences-sze.sulinet.hu
honlap: www.ferences-sze.sulinet.hu
igazgató: P. Fekete László András OFM
fenntartó: Kapisztrán Szent Jánosról Nevezett Ferences Rendtartomány
alapítás éve: 1950
típus: 4 és 6 évfolyamos gimnázium
végzettség: gimnáziumi érettségi
paptanár: —
világi tanár: 32
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 8
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 2-3
osztálylétszám: min.: 28 max.: 36
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: angol / német nyelv
II. idegen nyelv: angol / német / latin nyelv
felvételi követelmény: • írásbeli: matematika, magyar nyelvtan
• szóbeli: hittan
képzési, szervezési sajátosságok: —
pedagógiai hitvallás: képzett keresztény ember
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Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodája

cím: 2151 Fót, Vörösmarty u. 1-3.
tel.: 27/360-154
e-mail: fotromgond@invitel.hu
óvodavezető: Szerepi Imréné

fax: 27/358-083
honlap: —

fenntartó: Váci Egyházmegye
alapítás éve: 1994
típus: óvoda
nevelőtestület összetétele: szerzetes óvodapedagógus: — világi óvodapedagógus: 7
létszámadatok: óvodai csoportok száma: 3
csoportlétszám: 18-25
felvételi követelmény: Az óvoda szellemiségének elfogadása.
képzési, szervezési sajátosságok:
A szülők igénye szerint térítéses szolgáltatásként úszásoktatást biztosítunk. A családokat
változatos programokkal vonjuk be az óvoda életébe (ismerkedési nap, játszóházak, kulturális és egyéb programok).
pedagógiai hitvallás:
Katolikus óvodánk nevelésében a hit felébresztése és a gyermekek életkorához mért fejlesztése a legfőbb cél. Célunk továbbá a kreatív, embertársaikkal szemben felelősségteljes személyiség alapjainak megvetése, letétele. Kiemelt helyet foglal el a minket szerető
Mennyei Atya megismertetése növendékeinkkel, az erkölcsi nevelés, valamint a családias légkör biztosítása.
Nevelési programunkat négy pillérre építettük. Vallásos és erkölcsi nevelés, egészséges
életmód alakítása, játék és anyanyelvi nevelés.
Az egészséges életmód alakításánál a prevenció fontosságát hangsúlyozzuk. A gyermekek elsődleges, alapvető tevékenysége a játék, ezen keresztül szerzik tapasztalataikat a
környező világról, ez segíti elő minden irányú fejlődésüket. Éppen ezért kiemelt helye
van óvodai életünkben, a különböző tevékenységeket játékba ágyazottan valósítjuk meg.
Anyanyelvi nevelésünk jelentőségét az is mutatja, hogy áthatja óvodai életünk egészét.
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Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium

cím: 3525 Miskolc, Városház tér 6.
tel.: 46/412-024
e-mail: suli@frater.hu
igazgató: Mariscsák István

fax: 46/412-220
honlap: www.frater.hu

fenntartó: Egri Főegyházmegye
alapítás éve: 1992
típus: 4 és 8 évfolyamos gimnázium és leánykollégium
végzettség: gimnáziumi érettségi
paptanár: 7
világi tanár: 48
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: 64
párhuzamos osztályok száma: 2-3
osztálylétszám: min.: 22 max.: 37
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: angol / német nyelv
II. idegen nyelv: angol / francia / latin / német / (olasz) nyelv
felvételi követelmény: Az általános iskola adott évéig tanultak ismerete magyar nyelv
és irodalomból, matematikából – tagozatos csoportba a céltárgy (magyar, matematika,
angol, német) emelt szintű ismerete, továbbá hittan előismeretek. Mindenki számára felvételi vizsga van, a 8 évfolyamos tagozaton és hittan tantárgyból csak szóbeli, a négyéves gimnázium többi tantárgyából írásbeli és szóbeli.
képzési, szervezési sajátosságok: 8 éves képzés: angol vagy német tagozat (+2 óra/hét)
és alaptantervű – 2 osztály. 4 éves képzés: matematika, magyar, angol vagy német tagozat (+2 óra/hét) – 1 osztály, illetve a másik két osztályban megürült férőhelyre van felvételi lehetőség. Emelt szintű érettségire felkészítés: a kötelező tárgyak mellett biológia,
fizika és földrajz tárgyakból. A kollégium csak a gimnáziumban tanuló lányokat fogadja
(10-18 éves kor között), a gimnáziummal közös igazgatású és közös ingatlanon fekszik.
pedagógiai hitvallás: Hivatásunk a keresztény, hazafias nevelés. Alapfokon a gyermekek készségeket kibontakoztató, fejlesztő tanítása, középfokon a fiatalok felkészítése az
egyetemi, főiskolai tanulmányokra, továbbá arra, hogy majd a társadalom keresztény,
értelmiségi rétegének cselekvő tagjaivá váljanak. Kiemelt feladatul tűzzük ki a következő
nemzedékek nevelésének érdekében, hogy sok kiváló tanulmányi eredményű diákunk válassza a tanítói, tanári, papi (szerzetesi) hivatást. Támogatjuk tanulóink elköteleződését a
házasságkötésben, családalapításban és a gyermekáldás vállalásában.
123

Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

cím: 3300 Eger, Csiky Sándor utca 1.
tel.: 36/511-240
e-mail: titkarsag@gardonyi-eger.sulinet.hu
igazgató: Dr. Pisákné Balogh Éva

fax: 36/511-255
honlap: www. gardonyi-eger.sulinet.hu

fenntartó: Ciszterci Rend Zirci Apátsága
alapítás éve: 1997
típus: többcélú intézmény (gimnázium, szakközépiskola, kollégium)
végzettség: érettségi, OKJ-s szakmai képesítés
paptanár: —
világi tanár: 60
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: 150
párhuzamos osztályok száma: 5
osztálylétszám: min.: 25 max.: 35
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: angol / német nyelv
II. idegen nyelv: francia / olasz / spanyol / latin nyelv
felvételi követelmény: Írásbeli vizsga magyar nyelv és irodalomból és matematikából,
szóbeli elbeszélgetés.
képzési, szervezési sajátosságok:
Gimnáziumban folyó képzés nappali tagozaton: nyolc évfolyamos képzés; öt évfolyamos
angol-magyar két tanítási nyelvű tagozat; öt évfolyamos angol nyelvi előkészítő évfolyammal rendelkező gimnáziumi képzés.
Szakközépiskolában folyó képzés:
• Nappali tagozaton: öt évfolyamos angol nyelvi előkészítő évfolyammal rendelkező
pedagógia tagozatos képzés; 13. évfolyamon számítástechnikai szoftverüzemeltetői
OKJ-s képzés; 13. évfolyamon gyermek- és ifjúsági felügyelői OKJ-s képzés.
• Levelező tagozaton: hároméves (10-12. évfolyam) szakközépiskolai érettségit adó
képzés számítógép-kezelői OKJ-s vizsgával kiegészülve.
A nappali tagozaton 9. évfolyamon heti 2 óra úszás, számítástechnika keretében gépírás.
pedagógiai hitvallás: Intézményünkben katolikus-keresztény szellemű, gyermekközpontú, egyetemes értékeket közvetítő nevelés és oktatás folyik. Nevelésünk célja, hogy a diákok személyisége helyes irányba fejlődjön, alakuljon. Fontosnak tartjuk a hitre, reményre, szeretetre való nevelést, a helyes önértékelést, az értékek felismerését, megbecsülését,
a kiállást ezek mellett.
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Gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnázium,
Egyházzenei Szakközépiskola és Diákotthon

cím: 2100 Gödöllő, Egyetem tér 16.
tel.: 28/514-995
e-mail: office@mail.prem.hu
igazgató: Bárdy Péter

fax: 28/514-995
honlap: www.prem.hu

fenntartó: Gödöllői Premontrei Perjelség
alapítás éve: 1924 / 1992
típus: 4 és 8 évfolyamos, nyelvi előkészítős (5 év) gimnázium, egyházzenei szakközépiskola és kollégium
végzettség: gimnáziumi érettségi, egyházzenész OKJ szakképesítés
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 1
paptanár: —
világi tanár: 40
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: 40
párhuzamos osztályok száma: 1-3
osztálylétszám: min.: 30 max.: 34
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: angol / német nyelv heti 4-12 órában
II. idegen nyelv: angol / német / francia / latin heti 4-5 órában
felvételi követelmény:
• írásbeli: központi magyar és matematika (minden képzési formában), angol vagy német nyelv (nyelvi előkészítő és emelt szintű nyelvi képzés)
• szóbeli: magyar és hitéleti alapismeretek (4 és 8 évfolyamos és nyelvi előkészítő osztály), alapszintű zeneiskolai tudás, hitéleti alapismeretek (egyházzenei osztály)
képzési, szervezési sajátosságok:
Koedukált iskolánk klasszikus nyolcosztályos képzése kiemelkedő lehetőség a tehetséggondozásra. Az angol-német nyelvi előkészítő osztályban a 9. évfolyamon a választott
nyelvből intenzív felkészítés folyik heti 12 órában, emellett heti 5 órában informatikát tanulnak a diákok, és ECDL bizonyítványt szerezhetnek. Az OKJ 52182201 számú egyházzenész szakképesítést adó szakközépiskolai képzés 4+1 éves. Az oktatás során a tanulók választhatnak a kántor-énekvezető, kántor-kórusvezető és a kántor-orgonista szakirányok közül.
pedagógiai hitvallás: Iskolánk fő tevékenysége az egyetemi, főiskolai felvételre történő
felkészítés mellett a teljes személyiség formálása. Tudást, hitet, emberséget, magyarságot akarunk adni diákjainknak, tehát értékvilágunkban a humánus, egyetemes, katolikus,
nemzeti és helyi értékek rendezőelvként határozzák meg az oktatást, nevelést.
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Göndöcs Benedek Középiskola, Szakiskola és Kollégiumai

cím: 5700 Gyula, Kossuth L. u. 26.
tel.: 66/463-123; 562-270
e-mail: gondocsszki@gondocsszki.sulinet.hu
igazgató: Dr. Czirok Sándor

fax: 66/463-540
honlap: www.gondocsszki.sulinet.hu

fenntartó: Szeged-Csanádi Egyházmegye
alapítás éve: 1992
típus: középiskola, szakiskola, kollégium
végzettség: érettségi bizonyítvány, OKJ szakmai bizonyítvány
paptanár: —
világi tanár: 74
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: 400
párhuzamos osztályok száma: 2-7
osztálylétszám: min.: 17 max.: 35
idegen nyelv tanítása:
I. idegen nyelv: német / angol heti 3-5 órában (nyelvi előkészítő évfolyamon: 14 óra)
II. idegen nyelv: latin, heti 2 órában 1 éven át
felvételi követelmény: az adott iskolatípustól függően változó, nincs felvételi vizsga
képzési, szervezési sajátosságok: felnőttek középiskolája (gimnáziuma), szakközépiskolai képzés, technikusképzés, szakiskolai képzés általános iskola vagy érettségi után.
Oktatott szakmák: kereskedelmi, idegenforgalmi, ill. vendéglátó, gazdasági informatikus,
újságíró, élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő, ABC eladó, szakács, cukrász, vendéglátó eladó, gépíró és szövegszerkesztő, számítástechnikai szoftverüzemeltető, virágkötő, virágkötőberendező, szociális gondozó és ápoló, ápolási, pedagógiai, ill. gyógypedagógai asszisztens. DSK és 20 féle szakkör, önképzőkör működik. A kollégiumokban rendszeres előadásokat, közösségi összejöveteleket szervezünk. Üzemlátogatásokat, osztály- és szakmai kirándulásokat, diáknapokat, tanulmányi versenyeket és nyári táborokat is tartunk.
pedagógiai hitvallás: Célunk a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok nevelése, oktatása, képzése, a szakmaszerzésre, az érettségi vizsgára és a továbbtanulásra
való felkészítés, a keresztény értékrenden alapuló, Don Bosco által alkalmazott nevelési
módszer alkalmazása, korszerű szakmai ismeretek átadása, a pozitív életszemlélet, a nemzettudat erősítése, a minél teljesebb emberi életre, az egész életen át tartó tanulásra való
felkészítés, olyan ún. „kulcskvalifikációk”, azaz nem szakmaspecifikus ismeretek, készségek kifejlesztése, melyek ahhoz szükségesek, hogy a végzős tanulók minél jobb versenyhelyzetbe kerüljenek a pályakezdés során.
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Görög Katolikus Általános Iskola
(Hajdúdorog)

cím: 4087 Hajdúdorog, Petőfi tér 1.
tel.: 52/572-045
e-mail: gkatisk@gorogk-hdorog.sulinet.hu
igazgató: Urgyánné Molnár Anna

fax: 52/572-045
honlap: —

fenntartó: Hajdúdorogi Görög Katolikus Egyházmegye alapítás éve: 1990
típus: 8 osztályos általános iskola (koedukált)
végzettség: általános iskola 8 osztály
paptanár: 1
világi tanár: 39
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 2-3
osztálylétszám: min.: 17 max.: 27
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: német nyelv (heti 3 órában)
II. idegen nyelv: angol nyelv (heti 3 órában)
felvételi követelmény:
Szeretettel várjuk a katolikus nevelést igénylő szülők gyerekeit. A felvétel alapfeltétele
az iskolaérettségen túl, hogy a szülő és gyermeke fogadja el az intézmény pedagógiai
programját, és eltökéltek legyenek annak megvalósítására.
képzési, szervezési sajátosságok:
Hagyományos tantárgyi keretben oktatunk. Alsó tagozaton egy-egy osztályunkban egész
napos (iskolaotthonos) formában tanítunk. A képességek differenciált fejlesztését, tehetséggondozást segítő szakköreink: német, angol nyelvi, informatika, képzőművészet, tánc,
dráma, kézilabda, futball, atlétika; magyarból és matematikából középiskolára felkészítő
szakkörök.
pedagógiai hitvallás:
Célunk, hogy a diákoknak olyan nevelést biztosítsunk, amely által igaz emberré válhatnak. Ezért fontos feladatunknak tekintjük a keresztény értékrend alapján nyugvó, a katolikus hagyományokat tiszteletben tartó, családias hangulatú, gyermekközpontú nevelés
megvalósítását. Oktatási célunk: korszerű, tudományos alapokon nyugvó, továbbépíthető
ismeretanyag átadása. Hangsúlyt fektetünk a differenciált képességfejlesztésre és a tehetséggondozásra.

127

Görög Katolikus Általános Iskola
(Nyíregyháza)

cím: 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor út 7.
tel.: 42/506-454
fax: 42/506-453
e-mail: gorogisk@freestart.hu
honlap: —
igazgató: Szabó Bernát Sándorné
fenntartó: Hajdúdorogi Görög Katolikus Egyházmegye alapítás éve: 1806 / 1998
típus: 8 évfolyamos általános iskola (koedukált)
végzettség: általános iskola 8 osztály
paptanár: 1
világi tanár: 20
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 1
osztálylétszám: min.: 18 max.: 28
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: angol nyelv (heti 3 órában 6 éven át)
II. idegen nyelv: német nyelv (heti 3 órában 6 éven át)
felvételi követelmény: Iskolaérettség; a görög katolikus szellemiség elfogadása.
képzési, szervezési sajátosságok:
Jelmondatunk: „Velünk az Isten” (Iz 8,10). Görög katolikus pap a lelkivezetőnk, a római
katolikus gyerekekkel a plébánia által megbízott hitoktatók foglalkoznak. A heti két hittanóra az órarendbe van beépítve. A fő hangsúly az alapozó tárgyakon van. A kor igényeit figyelembe véve közvetítünk idegen nyelveket, zenét, informatikát. Emelt óraszámban tanulják tanítványaink az ének-zenét, s hangszeres képzésben is helyben részesülnek. Kodállyal valljuk: „A zene semmivel sem pótolható lelki táplálék.” Iskolánkban
a nemek aránya kiegyenlített.
pedagógiai hitvallás:
Célunk a keresztény értékrenden alapuló értékközvetítés és képességfejlesztés. Gazdagítani szeretnénk a ránk bízottakat hitben, tudásban, szeretetben. A szülői ház és az iskola
partnerkapcsolatát nagyra értékeljük, ennek fejlesztése érdekében rekollekciós szülői értekezleteket tartunk, zarándoklatokat, családi kirándulásokat szervezünk. Közös törekvésünk a szülőkkel és a fenntartó püspökséggel, hogy tanítványaink kiegyensúlyozott, önmagukat megvalósítani képes emberekké váljanak, az általunk közvetített ismerettartalmak és személyes példaadásunk nyomán. Ezt fejezi ki nevelőtestületünk schweitzeri
jelmondata: „Életünk és munkánk beszéljen arról, amiben hiszünk.”
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Görög Katolikus Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon

cím: 4087 Hajdúdorog, Ady E. u. 23-27.
tel.: 52/232-003
fax: 52/572-082
e-mail: gorogkat@freemail.hu
honlap: http://szerver1.gorogkat-hd.sulinet.hu/
igazgató: Leleszi Tibor
fenntartó: Hajdúdorogi Görög Katolikus Egyházmegye alapítás éve: 1991
típus: 4 és 6 évfolyamos gimnázium, szakközépiskola, diákotthon (koedukált)
végzettség: gimnáziumi és szakközépiskolai érettségi
paptanár: 4
világi tanár: 46
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: 360
párhuzamos osztályok száma: 4
osztálylétszám: min.: 20 max.: 35
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: angol / német nyelv heti 5 óra
II. idegen nyelv: angol / német / olasz nyelv heti 3 óra
felvételi követelmény:
Írásbeli felvételi vizsga magyar, matematika, hittan tantárgyakból.
képzési, szervezési sajátosságok:
Görög katolikus tradíciók ápolása, tehetséggondozás és felzárkóztatás, 6 napos tanítási
hetek. Vegyeskar, görög katolikus kántorképzés, ikonfestészet, tűzzománc és rajz szakkör, kamarazenekar. Szakkörök, sportkörök, színjátszó kör, hadtörténeti és íjász szakkör,
mezőgazdasági vontató képzés.
pedagógiai hitvallás:
Iskolánk alapvető célja, hogy falai közül keresztény erkölcsiségű fiatalok kerüljenek ki,
ezért nagy hangsúlyt helyezünk a vallási és erkölcsi nevelésre, az evangéliumi értékrend
közvetítésére. Célunk a magyar görög katolikus hagyományokat, szertartásokat jól ismerő, a szertartásainkat szerető fiatalok nevelése és oktatása, akik a jövő görög katolikus
értelmiségét jelentik. Közös kincse a görög katolikusoknak a liturgia, mert az egyházhoz
való tartozás alapélményét határozza meg, ebből fakadóan a szeretetteljes légkört, a
közösségi érzést szeretnénk erősíteni, valamint a családias légkört biztosítani. Az ország
egyetlen görög katolikus középiskolája legyen a görög katolikus szellemiség bástyája.
Vigyék tovább tradícióinkat, elkötelezett keresztények, szilárd erkölcsű, nagy műveltségű
emberek, hazánknak cselekvő polgárai legyenek.
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Gyöngyösi Kolping Katolikus Szakiskola

cím: 3200 Gyöngyös, Török Ignác u. 1.
tel.: 37/300-580
e-mail: gykksz@gykksz.sulinet.hu
igazgató: Varga Kálmánné

fax: 37/300-580
honlap: www.gykksz.sulinet.hu

fenntartó: Magyar Kolping Szövetség
alapítás éve: 1993
típus: szakiskola (koedukált)
végzettség: szakmunkás-bizonyítvány, OKJ szakképesítés
paptanár: 1
világi tanár: 14
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 2
osztálylétszám: min.: 23 max.: 30
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: német nyelv
II. idegen nyelv: angol nyelv
felvételi követelmény: általános iskolai végzettség
képzési, szervezési sajátosságok:
9. és 10. osztályban az alapozó képzés mellet pályaorientációs foglalkozásokon is részt
vesznek tanulóink.
Oktatott szakmáink: házvezetőnő (2 éves), nőiruha-készítő (2 éves), ABC eladó (1 éves),
számítógép-kezelő (1 éves). Az említett szakmákra fiúk és lányok egyaránt jelentkezhetnek. Iskolánk közös épületben van a Kolping Család Egyesülettel. Tanulóinknak lehetősége van délutánonként a szabadidő hasznos eltöltésére szakköri tevékenység keretében (tánc, aerobic, kerámia).
pedagógiai hitvallás: Iskolánk célja, hogy hátrányos helyzetű tanulóknak segítséget
nyújtson szakma tanulásához, a társadalmi beilleszkedéshez és a családi életre való felkészüléshez. Az iskolai létszám lehetőséget nyújt a családias légkör megteremtésére. Különösen nagy hangsúlyt fektetünk a keresztény értékeken alapuló nevelésre.
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Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium
Boldog Apor Vilmos Óvoda

cím: 5700 Gyula, Béke sugárút 57.
tel.: 66/467-722
e-mail: —
óvodavezető: Kiss Józsefné

fax: —
honlap: —

fenntartó: Szeged-Csanádi Egyházmegye
alapítás éve: 1996
típus: napköziotthonos óvoda
nevelőtestület összetétele: szerzetes óvodapedagógus: — világi óvodapedagógus: 5
létszámadatok: óvodai csoportok száma: 3
csoportlétszám: 18-20
felvételi követelmény: —
képzési, szervezési sajátosságok:
Egészséges, harmonikus személyiség fejlesztése. Játékon, mozgáson alapuló nevelés;
potenciális tanulási zavarok megelőzése, felismerése. Keresztény szemlélettel és értékrenddel a lélek gazdagítására való törekvés.
pedagógiai hitvallás:
„Mi a gyermekszeretettel nem elégszünk meg. Hirdetjük, hogy szeresd és ismerd meg a
gyermeket. Ismerd meg, hogy igazabban szerethessed, hogy mélyebben védelmezhessed
s jobban nevelhessed.”
(Nagy László)
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Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium
Karácsonyi János Katolikus Általános Iskola

cím: 5700 Gyula, Erkel tér 2.
tel.: 66/361-854
fax: —
e-mail: —
honlap: —
vezető: Bálintné Turai Erzsébet igazgatóhelyettes
fenntartó: Szeged-Csanádi Egyházmegye
alapítás éve: 1992
típus: általános iskola 1-6. évfolyam
végzettség: általános iskola 6 osztály
paptanár: —
világi tanár: 12
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 1
osztálylétszám: min.: 12 max.: 26
idegen nyelv tanítása: angol / német nyelv
felvételi követelmény:
A katolikus keresztény értékrend elfogadása; iskolaérettség.
képzési, szervezési sajátosságok:
Tagozatos tantervű informatikatanítás, furulya, néptánc, drámajáték.
pedagógiai hitvallás:
Keresztény értékeink védelmét szolgálja nevelő-oktató munkánk. Pedagógusaink szemléletét a Mester és tanítványai szeretetteljes egymás felé irányulása hatja át. Minden
gyermek egyetlen, megismételhetetlen ajándéka Istennek, személyre szabott törődéssel
vesszük körül őt, aki engedelmességével fejezi ki bizalmát tanítója iránt. A századik bárányért is elmegyünk, nem hagyjuk elveszni.
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Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium
Karácsonyi János Katolikus Gimnázium

cím: 5700 Gyula, Kossuth tér 5.
tel.: 66/465-340
e-mail: gimi@kjkg.sulinet.hu
igazgató: Petróczki Zoltán

fax: 66/463-638
honlap: www.kjkg.sulinet.hu

fenntartó: Szeged-Csanádi Egyházmegye
alapítás éve: 1903 / 1992
típus: 6 és 4 évfolyamos gimnázium (összetett intézmény része)
végzettség: érettségi
paptanár: —
világi tanár: 32
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 2-3
osztálylétszám: min.: 22 max.: 34
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: angol / német
II. idegen nyelv: angol / német / latin / olasz / (orosz / spanyol)
felvételi követelmény:
Lelki nyitottság a keresztény életre; 4,0 tanulmányi átlag.
képzési, szervezési sajátosságok:
Nyelvi előkészítő osztály. Emelt szintű matematika / informatika / biológia / magyar.
pedagógiai hitvallás:
A Teremtő szellemi, lelki, testi értékeket helyezett el a gyermekben, amelyeket a neveléssel kell felszínre hozniuk azoknak, akik a gyermekért felelősek. A gyermeket sem a
szülő, sem a pedagógus nem formálhatja,,saját képére és hasonlatosságára”, hanem a
mennyei Atya vele kapcsolatos szándékát kell kifürkésznie, és megvalósulásában segíteni.
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Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium
Szent Anna - Szent Gellért Kollégium

cím: 5700 Gyula, Apor Vilmos tér 1.
tel.: 66/362-329
fax: 66/463-638
e-mail: —
honlap: —
vezető: Pál Sándor igazgatóhelyettes, kollégiumvezető
fenntartó: Szeged-Csanádi Egyházmegye
alapítás éve: 1992
típus: vegyes kollégium
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
paptanár: —
világi tanár: 3
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: 45
felvételi követelmény:
5. osztálytól 12. osztályig az iskolai felvételi követelményeknek való megfelelés. A keresztény szellemiség és életvitel gyakorlása.
képzési, szervezési sajátosságok:
A kollégium bármelyik felekezethez tartozó diákot tagjai közé fogadja.
pedagógiai hitvallás:
Nagy hangsúlyt helyezünk a magyarságtudat kialakítására, a nemzeti értékek megismerésére, megbecsülésére. Tudatosítjuk növendékeinkben, hogy a Kárpát-medence a magyar nemzeti értékek és kultúra bölcsője. Mindezt természetesen nem kirekesztő, hanem
az „európaiság” helyesen értelmezett szellemében.

134

Hajdúdorogi Görög Katolikus Óvoda

cím: 4087 Hajdúdorog, Szív u. 3.
tel.: 52/389-612
e-mail: —
óvodavezető: Gurbán Istvánné

fax: 52/389-612
honlap: —

fenntartó: Hajdúdorogi Görög Katolikus Egyházmegye alapítás éve: 1998
típus: óvoda (koedukált)
nevelőtestület összetétele: szerzetes óvodapedagógus: — világi óvodapedagógus: 11
létszámadatok: óvodai csoportok száma: 5
csoportlétszám: 27-36
felvételi követelmény: —
képzési, szervezési sajátosságok:
Angol, német nyelv oktatása; zeneóvoda; kézműves foglalkozás.
pedagógiai hitvallás:
Elsődlegesnek tartjuk a gyermekközpontú, szeretetteljes, családias óvodai légkört, amelyben a gyermekeket egyéni képességeik szerint differenciáltan neveljük. Katolikus nevelésünkben hangsúlyozott szerepet kapnak a keresztény erkölcsi értékek, mint például az
alapvető jóság, figyelmesség, a szabályokhoz való alkalmazkodás, megbocsátani tudás.
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Hajnalcsillag Katolikus Óvoda

cím: 1021 Budapest, Labanc u. 2.
tel.: 1/274-1000
e-mail: hajnalcsillag@invitel.hu
óvodavezető: Csák Katalin

fax: 1/274-1000
honlap: —

fenntartó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
alapítás éve: 2002
típus: óvoda (koedukált)
nevelőtestület összetétele: szerzetes óvodapedagógus: — világi óvodapedagógus: 7
létszámadatok: óvodai csoportok száma: 3
csoportlétszám: 25
felvételi követelmény:
Felekezetre való tekintet nélkül bármely család gyermeke felvételt nyerhet, amennyiben
a szülők azonosulni tudnak katolikus nevelési elképzelésünkkel.
képzési, szervezési sajátosságok:
Részben vegyes életkorú csoportokban, a komplex tevékenységek játékba integráltan
történnek. A keresztény élet néphagyományainak megismertetése kiemelten a kézműves
és zenei foglalkozásokon keresztül. Az Egyház liturgikus életébe való bekapcsolódás az
ünneplés művészetében, napi áhítatokon.
pedagógiai hitvallás:
A gyermek Isten ránk bízott ajándéka. Szüleinek olyan kincse, mely katolikus óvodánk
evangelizáló munkája során a szülő számára fokozatosan tárul föl. Egész napunk a játék,
a munka, a tanulás és a közösségformálás sajátos világszemléletében történik.
Az igazi nevelés a fizikai, a szellemi és az erkölcsi képességek felkészítése minden feladat teljesítésére; a test, az értelem és a lélek képzése Isten szolgálatára. Ez az a nevelés,
amely az örök életre szól. Feladatul tűztük ki, hogy segítsük gyermekeinket a bennük
rejlő talentumok felismerésében, hogy áldottak és megszenteltek legyenek Krisztus szolgálatára.
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Hegyvidéki Kolping Katolikus Óvoda

cím: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 7.
tel.: 1/202-4406
e-mail: kolpingovoda@freemail.hu
óvodavezető: Borosnyai Annamária

fax: 1/202-4406
honlap: —

fenntartó: Magyar Kolping Szövetség
alapítás éve: 1990 / 2005
típus: óvoda
nevelőtestület összetétele: szerzetes óvodapedagógus: — világi óvodapedagógus: 4
létszámadatok: óvodai csoportok száma: 3
csoportlétszám: csoportonként kb. 10 fő
felvételi követelmény:
A keresztény értékrend iránt elkötelezett családok óvodaérett gyermekeit várjuk.
képzési, szervezési sajátosságok:
A gyermek otthonról hozott értékeire alapozunk.
A keresztény értékrend áthatja mindennapjainkat.
A játékból indított kezdeményezések lehetőséget adnak a gyermek természetes megnyilvánulásaira, személyiségének fejlődésére, fejlesztésére.
Kiemelt szerepet kap még a művészeti nevelés – hagyományőrzés,
a természet megszerettetése és védelme,
az egészséges életmódra nevelés, a sok kirándulás,
és sportolási lehetőségek biztosításával.
pedagógiai hitvallás:
A gyermek sokoldalú személyiségének kibontakoztatását, keresztény szellemiségben,
családias légkörben, a családdal közösséget alkotva, a szűkebb és tágabb környezetüket
megismerve, hazaszeretetüket erősítve képzeljük el.
„Visszaadhatatlanok és megismételhetetlenek a gyermekkor napjai, hetei, hónapjai.”
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Hildegard Óvoda

cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Hámán Kató u. 2.
tel.: 96/211-465
fax: 96/211-465
e-mail: hildegardovoda@freemail.hu
honlap: —
óvodavezető: Fehér Lászlóné
fenntartó: Győri Egyházmegye
alapítás éve: 1882 / 1990
típus: óvoda
nevelőtestület összetétele: szerzetes óvodapedagógus: — világi óvodapedagógus: 11
létszámadatok: óvodai csoportok száma: 5
csoportlétszám: 20-23
felvételi követelmény: —
képzési, szervezési sajátosságok: —
pedagógiai hitvallás – amely egyben küldetésnyilatkozatunk is:
A Hildegard Óvoda munkatársi közössége, „MI” keresztény emberségünkhöz méltóan,
szakmai elkötelezettséggel, szakszerűségre, kiválóságra való törekvéssel, nyitottsággal,
őszinteséggel, felelősségtudattal hitünkhöz, hűen végezzük napi, gyermekeket növelőnevelő szolgálatunkat.
„Ilyen az ember. Egyedüli példány. Nem élt belőle több, és most sem él, s mint fán se
nő egyforma két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló.”
(Kosztolányi Dezső)
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Jó Pásztor Óvoda

cím: 3300 Eger, Cifrakapu tér 4.
tel.: 36/417-413
e-mail: —
óvodavezető: Runyai Zsuzsanna

fax: 36/417-413
honlap: —

fenntartó: Egri Főegyházmegye
alapítás éve: 2001
típus: óvoda
nevelőtestület összetétele: szerzetes óvodapedagógus: — világi óvodapedagógus: 6
létszámadatok: óvodai csoportok száma: 3
csoportlétszám: 20-25
felvételi követelmény: —
képzési, szervezési sajátosságok:
A gyermekek személyiségét formáló hatások fontosságát figyelembe véve a tevékenységi formáknál differenciáltan, az egyéniségüknek, tudásszintjüknek megfelelően határozzuk meg a feladatokat (felzárkóztatás, tehetséggondozás). Mindehhez külön biztosítjuk a
logopédiás ellátást, kézműves foglalkozásokat, úszásoktatást és a játékos nyelvoktatást.
pedagógiai hitvallás:
A keresztény világnézetet vallva eredményes, felelősségteljes, lelkiismeretes munkavégzést vállalunk. Fontosnak tartjuk, hogy nyitottság, harmónia, kiegyensúlyozottság, a krisztusi szeretet áradjon belőlünk, és ez legyen ránk jellemző, ezáltal gyerekeinket harmonikus, önismerettel rendelkező, szépre és jóra fogékony, Istent és embertársait szerető
emberekké neveljük.
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JTMR Jezsuita Kollégium

cím: 3523 Miskolc, Fényi Gy. tér 2.
tel.: 46/562-450
e-mail: kollsj@freemail.hu
igazgató: P. Holczinger Ferenc

fax: 46/562-451/157
honlap: www.jezsuita.hu/fenyi

fenntartó: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya
alapítás éve: 1994 / 2001
típus: kollégium (fiúk és lányok számára)
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 2
paptanár: —
világi tanár: 8
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: 140
felvételi követelmény:
A keresztény értékrend elfogadása. Jó tanulmányi eredmény (felvételi elbeszélgetés).
képzési, szervezési sajátosságok:
A diákotthont egy közösségformáló, jellemalakító műhelynek tekintjük, amely támogatja
a családi nevelés és a keresztény iskolák törekvéseit.
pedagógiai hitvallás: Másokért élő emberek nevelése.
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Karolina Katolikus Általános Iskola

cím: 2600 Vác, Konstantin tér 7.
tel.: 27/814-160
e-mail: karolina@karolina-vac.sulinet.hu
igazgató: Szalárdy Attila

fax: 27/814-161
honlap: www.karolina.vac.hu

fenntartó: Váci Egyházmegye
alapítás éve: 1992
típus: 8 évfolyamos általános iskola
végzettség: általános iskola 8 osztály
paptanár: 1
világi tanár: 37
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 2
osztálylétszám: min.: 17 max.: 31
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: angol nyelv
II. idegen nyelv: német nyelv
felvételi követelmény:
• Képességvizsgálatokon való megfelelés.
• Tagozatos osztályba való jelentkezésnél: informatikából és angol nyelvből való képességfelmérés.
képzési, szervezési sajátosságok: —
pedagógiai hitvallás:
Hitvallásunk lényege, hogy tanítványainkat fogékonnyá tegyük az Evangélium üzenete
számára.
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Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Diákotthon

cím: 6725 Szeged, Szentháromság u. 70-76.
tel.: 62/420-248
fax: 62/420-918
e-mail: karolinaiskola@freemail.hu
honlap: www.karolinaiskola.hu
igazgató: óvoda, általános iskola: Vargacz M. Krisztina
gimnázium, művészetoktatás: Lépes M. Katalin
fenntartó: Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek Kongregációja
alapítás éve: 1873 / 1992
típus: • óvoda, általános iskola, művészeti iskola (lányok és fiúk számára)
• 4 és 6 évfolyamos gimnázium, kollégium (csak lányok számára)
végzettség: általános iskola 6, illetve 8 osztály, gimnáziumi érettségi, alapfokú művészeti ismeretek
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 7
paptanár: —
világi tanár: 92
világi óvodapedagógus: 11
párhuzamos osztályok száma: 2
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: 134
osztálylétszám: min.: 15 max.: 34
óvodai csoportok száma: 5 csoportlétszám: 20-25
idegen nyelv tanítása:
• a gimnáziumban: I. idegen nyelv: angol / német nyelv heti 5-4 órában 6-4 éven át
II. idegen nyelv: francia / olasz / latin heti 3-4 órában 4 éven át
• az általános iskolában: angol / német nyelv heti 3 órában 5 éven át
felvételi követelmény: • nyitottság a keresztény értékrend iránt
• az általános iskolában: iskolaérettség
• a gimnáziumban: tudásszint és személyi érettség
képzési, szervezési sajátosságok: Tantárgyi szakkörök, informatikaoktatás, kézműves
foglalkozás, úszás, kosár-, kézi- és röplabda, foci, néptánc, dráma, társastánc, kertművelés, kórus, kamarazenekar, tízféle hangszer oktatása, grafika és szobrászat.
pedagógiai hitvallás: Fontosnak tartjuk a keresztény értékrend kialakítását, illetve megszilárdítását az óvodától az érettségiig. A teljes személyiség nevelésére törekszünk: értelmi, érzelmi és akarati szinten. Különös hangsúlyt fektetünk a nyelvtanításra, a hazafias
nevelésre, a sportra és az alapszintű művészeti oktatásra.
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Kelemen Didák Fiúkollégium

cím: 3525 Miskolc, Hősök tere 5.
tel.: 46/507-960
e-mail: kelemen-koll@freemail.hu
igazgató: Czétényi Gábor

fax: 46/507-961
honlap: http://kdk.uw.hu

fenntartó: Minorita Rend Magyarországi Tartománya
alapítás éve: 1991
típus: kollégium (csak fiúk számára)
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
paptanár: —
világi tanár: 4
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: 60
felvételi követelmény:
Az egyházi jelleg és a kollégiumi szabályzat elfogadása, legalább közepes tanulmányi
eredmény és alapvető emberi értékek megléte. Minden jelentkezővel személyesen is elbeszélgetünk.
képzési, szervezési sajátosságok:
Számítógép, Internet használatának lehetősége; hitélet gyakorlása; sportolás, kulturális
és zenei lehetőségek igénybevétele.
pedagógiai hitvallás:
Közösségi szellemben szeretnénk önálló személyiséggé formálni diákjainkat a keresztény
értékrend szerint. Családias légkörben igyekszünk biztosítani a zavartalan, nyugodt tanulást, pihenést és a szabadidő hasznos eltöltését. Önfegyelemre, egymásra való odafigyelésre és rendszeretetre neveljük kollégistáinkat.
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Keresztény Óvoda

cím: 3100 Salgótarján, Damjanich út 5.
tel.: 32/513-135
e-mail: keresztenyovoda@mail.globonet.hu
óvodavezető: Tóthné Havasi Zsuzsanna

fax: 32/513-136
honlap: —

fenntartó: Váci Egyházmegye
alapítás éve: 1993
típus: óvoda
nevelőtestület összetétele: szerzetes óvodapedagógus: — világi óvodapedagógus: 4
létszámadatok: óvodai csoportok száma: 2
csoportlétszám: 23-27
felvételi követelmény: —
képzési, szervezési sajátosságok:
Játékos ismerkedést biztosítunk az angol nyelvvel. Nagycsoportosaink csoportos és egyéni úszótanfolyamon vesznek részt. Logopédus foglalkozások vannak óvodánkban hetente egyszer.
pedagógiai hitvallás:
Feladatunknak tartjuk a hátrányos helyzetű keresztény családok gyermekeinek segítését,
felzárkóztatását, szűkebb és tágabb környezetünk megismertetését, védelmét. Fontosnak
tartjuk az istenkép kibontakoztatását a gyermek lelkében a keresztény pedagógus példája
nyomán, akinek a feladata a családi nevelés folytatásaként a keresztény értékek erősítése, kiteljesítése. Jövőképünk optimista. Minden gyermeket egyformán szeretünk, olyannak próbáljuk őket elfogadni, amilyennek a Teremtő alkotta őket. Fontosnak tartjuk még
az egységes és következetes nevelést, az indulatok félretételét, hogy szeretetben védjük,
óvjuk a ránk bízott gyermekeket, mint egy kis család.
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Kis Szent Teréz Óvoda

cím: 6440 Jánoshalma, Bernáth Z. u. 12.
tel.: 77/401-619
e-mail: katovi@freemail.hu
óvodavezető: Csizovszki Lászlóné

fax: 77/401-619
honlap: —

fenntartó: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye
alapítás éve: 1994
típus: óvoda
nevelőtestület összetétele: szerzetes óvodapedagógus: — világi óvodapedagógus: 6
létszámadatok: óvodai csoportok száma: 3
csoportlétszám: 20-25
felvételi követelmény: —
képzési, szervezési sajátosságok: —
pedagógiai hitvallás:
Óvodánkban a családi nevelésre alapozva, azt kiegészítve gyermekközpontú, vallásos
óvodai életet kívánunk megteremteni. A gyermeki személyiségből, ennek legtermészetesebb megnyilvánulásából, a játékból kiindulva olyan nyugodt, derűs, családias légkört
biztosítunk, amelyben a gyermeket szeretet, megbecsülés és tisztelet övezi. Olyan óvodai
életet szervezünk, ahol a gyermek személyisége sokoldalúan, harmonikusan fejlődik, testi, szociális és értelmi képességei egyénre szabottan alakulnak. Fontos feladatunk, hogy
óvodás gyermekeink a belső érés és a sokoldalú személyiségfejlesztés eredményeként az
iskolai életre alkalmassá váljanak. A keresztény hitélet gyakorlásának megalapozására,
a keresztény erkölcsi értékek elsajátítására, a helyes viselkedési formák és a felelősségtudat kialakítására törekszünk. Nyitottak vagyunk az elkötelezett és a keresztény értékeket kereső családok felé egyaránt. Célunk: a keresztény értékek közvetítésével a gyermekek figyelmét Isten szeretetére irányítani.
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Kisboldogasszony Óvoda

cím: 3535 Miskolc, Puskás T. u. 5.
tel.: 46/533-379
e-mail: kisbovoda@freemail.hu
óvodavezető: Kardos Istvánné

fax: 46/533-380
honlap: —

fenntartó: Egri Főegyházmegye
alapítás éve: 1994
típus: óvoda (koedukált)
nevelőtestület összetétele: szerzetes óvodapedagógus: — világi óvodapedagógus: 6
létszámadatok: óvodai csoportok száma: 3 csoportlétszám: 24-28
felvételi követelmény: —
képzési, szervezési sajátosságok:
Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált fejlesztését is felvállaljuk.
pedagógiai hitvallás: Katolikus intézményünkben a nevelés és az oktatás szoros egységben van. Minden tudást az örök élet fényében vizsgálunk felül és megfelelő erkölcsi
háttérrel adjuk át a ránk bízottaknak. Keresztény nevelésünkkel arra segítjük a gyermekeket, hogy megismerjék önmagukat és az őket körülvevő világot, egyre jobban kötelezzék el magukat az egyházon belül Isten és az emberek szolgálatára. A hitre nevelésünk
nem annyira szavakkal történik, mint az életünkkel, ahogyan a hétköznapokban viselkedünk és gondolkodunk. Nevelésünkben meghatározó jelentőségű, hogy a világról, a valóságról alkotott keresztény felfogásra épít. Ennek a világlátásnak és nevelésnek alapja és
középpontja maga Krisztus. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekekben kialakítsuk az elfogadást, a tiszteletet, az eltérő fejlődési ütemű gyermekek iránt. Arra törekszünk, hogy
ezek a gyermekek zökkenőmentesen beilleszkedjenek közösségünkbe és keresztényi szeretettel gazdagítva hozzájuttassuk őket a szeretetközösség megtapasztalásához. Nagy figyelmet fordítunk a gyermekek egyéni, differenciált fejlesztésére pl.: logopédiai felkészítéssel, gyógypedagógiai tevékenységekkel, melyet mozgásterápiával egészítünk ki. Nevelőmunkánk fontos feladata, hogy megtanítsuk a gyermekeket és a családokat a lélekből
fakadó ünneplésre, megemlékezésre hagyományteremtésre. Törekszünk az ismeretek
komplex feldolgozására, mert a gyermekben akkor rögzül igazán, ha minél sokoldalúbban élheti át. Szem előtt tartjuk a fokozatos fejlődést, újításokat, figyelembe vesszük a
változó társadalmi környezetet és partnereink igényeit.
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Klotildligeti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium
és Alapfokú Művészeti Iskola

cím: 2081 Piliscsaba, Béla király útja 72.
tel.: 26/375-322
e-mail: ward.piliscsaba@freemail.hu
igazgató: dr. Ujházy András

postacím: 2087 Piliscsaba 3. Pf. 52
fax: 26/375-322
honlap: —

fenntartó: Congregatio Jesu
alapítás éve: 1995
típus: általános iskola, 8 évfolyamos gimnázium, alapfokú művészeti iskola
végzettség: általános iskola 8 osztály, érettségi
paptanár: 1
világi tanár: 72
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 2
létszámadatok: párhuzamos osztályok száma: 1-8. évf.: 2; 9-12 évf.: 1
osztálylétszám: min.: 18 max.: 33
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: angol / német nyelv heti 3-4 órában 5-8 éven át;
II. idegen nyelv: angol / francia / olasz nyelv heti 3-4 órában 4 éven át; 7-8. évfolyamon
a gimnáziumban: latin heti 2 órában.
felvételi követelmény: Általános iskolába: a vonzáskörzetből jelentkezőket várjuk. Gimnáziumba: jeles bizonyítvány, jó teljesítmény a felvételi beszélgetésen, a keresztény elkötelezettség vállalása.
képzési, szervezési sajátosságok: Az iskola teljes embert szeretne nevelni a rábízott diákokból. Ezért a különböző tudás- és nevelési területek között igyekszik egyensúlyt tartani, speciális oktatási profilja nincs, de mint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája a humán műveltségre különös hangsúlyt fektet. 2004-ben alakult meg az iskola
keretén belül az alapfokú művészeti oktatás klasszikus és népi hangszeres, néptánc, kézműves- és kerámiafoglalkozással. Az iskolának több mint 100 fős kórusa van. Az alsó
tagozatosok számára úszásoktatást biztosítunk. Rendszeres kapcsolatot tartunk fel határon túli magyar iskolákkal, és segítjük őket.
pedagógiai hitvallás: Iskolánk célja az életkornak megfelelő tudás átadásán túl, hogy a
diákoknak olyan nevelést biztosítson, amely által igaz emberré válhatnak. Olyanokká,
akik minden kérdésben Isten válaszát keresik Egyházunk és hazánk javára. Különbséget
tesznek jó és rossz között, kiállnak az igazság mellett, tudnak és mernek dönteni. Mindez
az önismereten és az önfegyelmen alapul. Abban reménykedünk, hogy diákjaink később
is vállalják a megszentelődés útját, és másokat is buzdítanak erre.
147

Kolping Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

cím: 7700 Mohács, Színház u. 1.
tel.: 69/300-541
e-mail: mamimohacs@fereemail.hu
igazgató: Kovács Győző

fax: 69/300-541
honlap: www. mamimohacs.hu

fenntartó: Magyar Kolping Szövetség
alapítás éve: 2002 / 2005
típus: alapfokú művészetoktatási intézmény
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
paptanár: —
világi tanár: 10
létszámadatok: növendéklétszám: 318
felvételi követelmény: hallás, kézügyesség, mozgáskészség
képzési, szervezési sajátosságok:
Művészeti alapvizsga, záróvizsga, egymást erősítő művészeti ágak.
pedagógiai hitvallás:
A művészeti nevelés nemzetközi egyezmények és a Közoktatási Törvény szerint is minden ember (gyermek) alapvető emberi joga. A művészeti nevelés köztudottan a személyiségformálás leghatékonyabb eszköze, az ismeretszerzésnek olyan sajátos módja, melynek során az egyén úgy ismeri meg az őt körülvevő világot, hogy az ismeretek megszerzésén túl gazdag érzelmi kultúrára tesz szert.
Iskolánk legfontosabb célja a keresztény világnézet értékeinek megismertetése, a katolikus erkölcsi elvek élményszerű elsajátíttatása és gyakorlati megvalósításának elősegítése
a különböző művészeti ágak speciális eszközeivel.
Iskolánk biztosítani kívánja a gyermekek és fiatalok számára a fentebb említett jogokat
és lehetőségeket. A művészeti nevelés segítségével, az aktív zenélésre, táncra, képző- és
iparművészeti tevékenységre, színjátszásra való ösztönzéssel azt szeretnénk elérni, hogy
felfedezzék az Isten jelenlétét önmagukban, tevékenységeikben, alkotásaikban, megismerjék önmagukat, saját kreativitásukat, fejlesszék kommunikációs és önkifejező készségüket, meg tudják határozni saját helyüket az életben, megkönnyítsük a keresztény
társadalmi tanítás szerint történő beilleszkedésüket.
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Kolping Általános Iskola, Gimnázium és Szakképző Iskola

cím: 1134 Budapest, Huba u. 6.
tel.: 1/359-2249
fax: 1/359-2249
e-mail: koharyo@freemail.hu
honlap: www.kolping.hu
igazgatóhelyettes: Fáy Péterné Koháry Orsolya
fenntartó: Magyar Kolping Szövetség
alapítás éve: 1996
típus: általános iskola
végzettség: általános iskola 8 osztály
paptanár: —
világi tanár: 15
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 1
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 1
osztálylétszám: kb. 20
idegen nyelv tanítása: angol nyelv
felvételi követelmény:
A család fogadja el az iskola keresztény szellemiségét, pedagógiai programját. A gyermek legyen alkalmas (óvodai dok., nev. tan., szakértői biz.) az iskola integráló tevékenységébe bekapcsolódni.
képzési, szervezési sajátosságok:
Iskolánk integráló-befogadó iskola. Kiemelt feladatnak tekintjük a fejlesztést, tehetséggondozást. Gondot fordítunk a sporttevékenységekre, a beiskolázásra, a szabadidő helyes eltöltésére.
pedagógiai hitvallás:
Számunkra a gyermek ajándék, bármilyen talentumokat hoz is magával. Kötelességünknek tekintjük minden gyerekből a lehető legtöbbet kihozni, alkalmassá tenni a boldog,
kiegyensúlyozott, teljes életre.
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Kolping Általános Iskola, Gimnázium és Szakképző Iskola

cím: 1089 Budapest, Vajda Péter u. 10/A
tel.: 1/477-0742
fax: 1/477-0743
e-mail: kolping-szki@freeweb.hu
honlap: www.kolping-szki.freeweb.hu
igazgató: Hibály Erzsébet
fenntartó: Magyar Kolping Szövetség
alapítás éve: 1997
típus: szakközépiskola és szakiskola
végzettség:
• emelt szintű: Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Menedzser (OKJ 54343305);
Idegenvezető és hostess (OKJ 54787202); Gazdasági informatikus I. (OKJ 54464101);
Menedzserassziszetens I. (OKJ 54340401)
• középfokú: Idegenforgalmi ügyintéző (OKJ 54787203); Fodrász (OKJ 33781201)
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
paptanár: 1
világi tanár: 29
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 1
osztálylétszám: min.: 15 max.: 35
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: angol nyelv
II. idegen nyelv: német / francia / spanyol / orosz nyelv
felvételi követelmény: érettségi bizonyítvány, illetve befejezett 10. osztály
képzési, szervezési sajátosságok: Szakmai tárgyak emelt óraszámban való tanítása; modulrendszerű képzés; fiatal és összeszokott, főiskolán, egyetemen is oktató tantestület; kiemelt szintű számítástechnika- és idegennyelv-oktatás; ECDL- és nyelvvizsgára való felkészítés. Az iskola nemzetközi ECDL vizsgaközpont.
pedagógiai hitvallás: A munkaerőpiacon boldogulni tudó, magas szintű számítástechnikai, nyelv- és szaktudással rendelkező szakemberek oktatása. A tanulás megszerettetése,
az egész életen át tartó tanulás szükségességének elfogadtatása. Rugalmas, a munkaerőpiac követelményeihez alkalmazkodni tudó, megbízható munkavállalók nevelése, akik az
iskola befejezése után munkát vállalnak és/vagy továbbtanulnak. Azon erények kialakítása, amelyek képessé teszik a diákokat arra, hogy felelős és erkölcsös életet éljenek,
szabadon és önállóan válogassanak az információk között, személyes, kritikus ítéletnek
vessék alá azokat, s minden értéket beépítsenek emberi és keresztény kultúrájukba.
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Kolping Katolikus Szakiskola

cím: 2500 Esztergom, Petőfi Sándor utca 22.
tel.: 33/520-165
fax: 33/520-165
e-mail: kolping@invitel.hu
honlap: www.kolping-egom.sulinet.hu
igazgató: Baumann József
fenntartó: Magyar Kolping Szövetség
alapítás éve: 1994
típus: szakiskola (koedukált)
végzettség: szakmunkás-bizonyítvány, OKJ szakképesítés
paptanár: —
világi tanár: 22
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 3
osztálylétszám: min.: 20 max.: 26
idegen nyelv tanítása: német nyelv
felvételi követelmény: Érvényes 8. osztályos bizonyítvány.
képzési, szervezési sajátosságok:
8 általánost végzettek 9-10 osztályos képzése, szakmunkásképzés 11-12-13. évfolyamon
a szakképzési törvény Országos Képzési Jegyzékének előírásai alapján.
pedagógiai hitvallás:
Iskolánk feladata, hogy elősegítse a tanulási nehézséggel küzdő, szociálisan hátrányos
helyzetű, veszélyeztetett, segítő családi hátteret nélkülöző, sajátos nevelési igényű tanulók testi-lelki-szellemi fejlődését, szakmai kibontakozását és számukra a szakmunkás
bizonyítvány megszerzését. Célunk, hogy segítséget nyújtsunk diákjainknak a szakmaválasztás felelős döntéséhez. Az iskola szellemisége Adolf Kolping eszméjére épül. Célja
olyan hasznos polgárokat nevelni, akik képesek keresztényi alapokon a munkában, hivatásban, házasságban, családban és a társadalomban helytállni. Olyan személyiségjegyeket
igyekszünk kialakítani tanulóinkban, melyek segítségével képesek a tisztességes munkára,
a magasabb szintű szakmai ismeretek elsajátítására, felelős, szabad és erkölcsileg helyes
döntések meghozatalára. Tiszteljék mások gondolkodását, életmódját, átérezzék mások
helyzetét, és segítőkészséget tanúsítsanak. Ebben a tanári példamutatás, toleráns magatartás, gyermekközpontú szemlélet elengedhetetlen.
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Kolping Katolikus Szakiskola és Kollégium

cím: 7561 Nagybajom, Templom u. 5.
tel.: 82/356-052; 30/632-7567
e-mail: kolping.bajom@freemail.hu
igazgató: Csima Ágota

fax: 82/356-052
honlap: —

fenntartó: Magyar Kolping Szövetség
alapítás éve: 2005
típus: szakiskola és kollégium
végzettség: szakmunkás-bizonyítvány, OKJ szakképesítés
paptanár: 1
világi tanár: 10
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: 20
párhuzamos osztályok száma: 1-2
osztálylétszám: min.: 25 max.: 30
idegen nyelv tanítása: angol / német nyelv (1 nyelv tanulása kötelező)
felvételi követelmény: Érvényes 8. osztályos bizonyítvány.
képzési, szervezési sajátosságok: Szakképzés a 11. évfolyamtól asztalos, kőműves,
lakatos, pék-cukrász, méhész, varrómunkás szakmákban. Kollégiumi férőhelyek száma
jelenleg 20, 2006-ra bővítését tervezzük. Egész napos foglalkozás keretében folyik az
oktató-nevelő munka. Diákjaink nem visznek haza tanulnivalót, tanulószobán készülnek
az órákra, ahol kiscsoportos és személyes foglalkozásra és segítségnyújtásra van lehetőség. 9. évfolyamon a szakmai előkészítés heti 5, 10. évfolyamon heti 11,5 órában folyik.
Diákjainknak szervezett szabadidős elfoglaltságokat is biztosítunk, kedvezményes anyagi feltételekkel (intézményi támogatással).
pedagógiai hitvallás: Az intézmény alapelvei a bizalom, az elfogadás és a szeretet.
Célunk olyan tisztes munkásemberek képzése, akik a szakképzés befejezése után képesek
lesznek önmaguk és családjuk eltartására. Diákjaink túlnyomó többsége sérült családi
környezetből érkezik, néhányuk pedig gyengébb képességekkel rendelkezik. Igyekszünk
mindenekelőtt megfelelő érzelmi hátteret biztosítani az eredményes munkavégzéshez,
segíteni diákjainkat az életük első szakaszában elszenvedett kudarcok és keserűségek feldolgozásában. Túlkoros tanulóink, akik esetleg már több iskolában is próbálkoztak, ahol
beilleszkedési nehézségekkel küzdöttek, nálunk befogadó közösségre találnak. Szeretnénk a nálunk tanulókat megtanítani a szeretet nyelvére, hogy annak elsajátítása után
közösen sikeres szakmai munkát végezhessünk.
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Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola
és Kollégium

cím: 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10.
tel.: 88/476-211
e-mail: kolping.pet@freemail. hu
igazgató: Fodor Tamás

fax: 88/476-042
honlap: www.kolpingpet.hu

fenntartó: Magyar Kolping Szövetség
alapítás éve: 1998
típus: szakiskola, speciális szakiskola
végzettség: szakmunkás bizonyítvány, OKJ szakképesítés
paptanár: 1
világi tanár: 50
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: 60
párhuzamos osztályok száma: 1
osztálylétszám: min.: 15 max.: 30
idegen nyelv tanítása: német nyelv heti 2 órában 2-4 éven át
felvételi követelmény:
A képzésünkbe való bekerülés lényeges eleme, hogy nem a kizáró okokra, hanem a pozitív szemléletre, a diagnózisra és az egyéni támogatásra helyezzük a hangsúlyt. Várunk és
fogadunk minden fiatalt felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül.
képzési, szervezési sajátosságok:
Általános műveltséget megalapozó (9-10. osztály) közismereti képzés szakmai pályaorientációval, alapozó képzéssel egybekötve. Oktatott szakmáink: asztalos, faipari gépmunkás, vendéglátó eladó, gyorsétkeztetési eladó, varrómunkás, szőnyegszövő, szerkezetlakatos, szobafestő-mázoló és tapétázó, kőműves, virágkötő. Sajátos nevelési igényű tanulóknál: bőrtárgykészítő, szőnyegszövő, faipari gépmunkás, virágkötő szakmák. Hiányzó
általános iskolai osztályok pótlása felzárkóztató képzés keretében.
Iskolánkban működő szakköreink: sport (futball, kézilabda, népi kismesterségek), kórus,
színjátszás, környezet- és egészségvédelem, számítástechnika.
pedagógiai hitvallás:
Célunk, hogy keresztény szellemben, a kolpingi nevelési elveket követve gondoskodjunk
növendékeinkről, hogy az általános emberi értékeket magukévá tevő, családjukat és
munkájukat szerető emberekké váljanak.
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Kolping Katolikus Szakképző Iskola

cím: 7100 Szekszárd, Pázmány tér 4.
tel.: 74/512-130
fax: 74/512-131
e-mail: kolping_sz@freemail.hu
honlap: www.kolping.hu
igazgató: Köntösné Rajnai Annamária
fenntartó: Magyar Kolping Szövetség
alapítás éve: 1991
típus: szakképző iskola (koedukált)
végzettség:
• szakközépiskola: érettségi
• szakiskola: varrómunkás, nőiruha-készítő, férfiruha-készítő, asztalos, üvegező-képkeretező, asztalosipari felületkezelő, kertész, parkgondozó, virágkötő, mezőgazdasági gépkezelő, szőlő- és gyümölcstermesztő, házvezetőnő, szociális
gondozó és ápoló, gyorsétkeztetési vendéglátó eladó, szakács, vendéglátó
üzletvezető, számítástechnikai szoftverüzemeltető, alapfokú számítógépkezelő, európai üzleti asszisztens, vendéglátó üzletvezető
paptanár: 2
világi tanár: 48
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 6
osztálylétszám: min.: 12 max.: 30
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: német nyelv
II. idegen nyelv: angol nyelv
felvételi követelmény: érvényes 8. osztályos bizonyítvány
képzési, szervezési sajátosságok: saját tanműhely
pedagógiai hitvallás: Légy jó családapa,
légy jó szakember,
légy jó hazafi,
légy jó keresztény!
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Kossuth Lajos Középiskolai Piarista Kollégium

cím: 3980 Sátoraljaújhely, Deák u. 12.
tel.: 47/322-433
e-mail: piarista.koll@piarista-koll.sulinet.hu
igazgató: Varga Zoltán SchP

fax: 47/322-433
honlap: www.piarista-koll.sulinet.hu

fenntartó: Piarista Rend Magyar Tartománya
alapítás éve: 1992
típus: középiskolai kollégium
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 1
paptanár: —
világi tanár: 3
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: 100
felvételi követelmény:
Elbeszélgetünk a felvételit kérő tanulókkal és szüleikkel, s eközben nyilvánvalóvá lesz,
hogy a keresztény nevelést kérik, illetve elfogadják. Partnerként ajánlkozunk és hívjuk a
szülőket gyermekük nevelésében.
képzési, szervezési sajátosságok:
A városban működő középfokú intézetek növendékeinek otthont biztosítunk, itt a tanulók
keresztény szellemű nevelést kapnak. Alapfeladatunk a keresztény szellemű kollégiumi
nevelés és ellátás, a diáksport, az egészséges életmódra való nevelés megvalósítása.
pedagógiai hitvallás:
A kollégiumot nem csupán szükségnek tekintjük, hanem közösségformáló, jellemalakító
műhelynek is. Valljuk, hogy ez kiegészíti, továbbfejleszti a családi nevelést is. Célunk,
hogy a piarista nevelés hagyományai alapján segítsük a fiatalokat a keresztény öntudat
kialakításában, hogy megteremthessék az összhangot a műveltség és hit, illetve a hit és
az élet között.
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Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda

cím: 2146 Mogyoród, Dózsa Gy. u. 39.
tel.: 28/440-787
e-mail: vicuna@invitel.hu
óvodavezető: Zsugonitsné Takács Beáta

fax: 28/440-787
honlap: —

fenntartó: Váci Egyházmegye
alapítás éve: 1994
típus: óvoda
nevelőtestület összetétele: szerzetes óvodapedagógus: — világi óvodapedagógus: 5
létszámadatok: óvodai csoportlétszám: 54
felvételi követelmény:
Keresztény, vallásos nevelésünk érdekében elvárjuk a szülőktől a maximális együttműködést. Feltétel továbbá a felvételhez, hogy a szülők ismerjék meg, fogadják el és segítsék
helyi óvodai programunkat, annak hatékonyságát, amely Don Bosco szalézi pedagógiájára épül.
képzési, szervezési sajátosságok:
A vallásos nevelés mellett kiemelt feladatunk a néphagyományok őrzése, ápolása, magyarságtudatunk erősítése. A nevelési programunkban kitűzött feladatokkal az egész személyiséget formáljuk. Óvodánkban fejlesztő pedagógus és gyógytestnevelő segíti az óvónők
munkáját.
pedagógiai hitvallás:
Don Bosco megelőző módszere, mely szerint „a nevelés a szív dolga”. Pedagógiájának
három alappillére a vallásosság, értelem, szeretet. Az óvodában dolgozó felnőttek ezt
magukévá tették, és eszerint végzik nevelőmunkájukat.
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Liliomkert Katolikus Óvoda

cím: 1181 Budapest, Wlassics Gyula u. 84/a, ill. 66.
tel.: 1/291-2162
fax: 1/291-2162
e-mail: elkert@t-online.hu
honlap: —
óvodavezető: Náray-Szabó Gézáné
fenntartó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
alapítás éve: 1994 / 1997
típus: napköziotthonos óvoda
nevelőtestület összetétele: szerzetes óvodapedagógus: — világi óvodapedagógus: 8
létszámadatok: óvodai csoportok száma: 4
csoportlétszám: max. 25
felvételi követelmény: 3 éves kor betöltése
képzési, szervezési sajátosságok: —
pedagógiai hitvallás:
„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, és ha megöregszik, akkor sem tér el attól.”
(Péld 22,6)
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Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Általános Iskola

cím: 2730 Albertirsa, Köztársaság u. 29.
tel.: 53/370-147
e-mail: katolikus.iskola@aramszu.net
igazgató: Sipőczné Farkas Mária

fax: 53/571-156
honlap: —

fenntartó: Váci Egyházmegye
alapítás éve: 1993
típus: általános iskola (koedukált)
végzettség: általános iskola 8 osztály
paptanár: —
világi tanár: 19
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 1
osztálylétszám: min.: 11 max.: 18
idegen nyelv tanítása: angol nyelv heti 3 órában 6 éven át
felvételi követelmény:
Iskolaérettség, óvodai szakvélemény; az iskola rendjének, szellemiségének elfogadása.
képzési, szervezési sajátosságok:
Iskolánk integráltan foglalkozik sajátos nevelési igényű tanulók nevelésével, oktatásával.
Idegen nyelv oktatása 3. osztálytól kezdve. Tanórán kívüli foglalkozások: napközi, sportkörök, Internet-klub.
pedagógiai hitvallás:
„Szent kincs a gyermek teste, lelke, szeretni kell és felnevelni féltő gonddal, hogy tiszta,
jó legyen.”
Célunk: A diákok segítése abban a folyamatban, hogy keresztény értékekre építve Istent
és embert szerető, felelős polgárrá, becsületes, boldogságra képes emberré váljanak. Fontosnak tartjuk az alapkészségek fejlesztését, felkészítést a továbbtanulásra, a korszerű
általános műveltség megalapozását.
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Marianum Általános Iskola

cím: 2030 Érd, Alsó u. 21.
tel.: 23/365-481
e-mail: titkarsag@marianum.hu
igazgató: Szalma István

fax: 23/365-481
honlap: www.marianum.hu

fenntartó: Székesfehérvári Egyházmegye
alapítás éve: 1935 / 1991
típus: 8 évfolyamos általános iskola (koedukált)
végzettség: általános iskola 8 osztály
paptanár: 2
világi tanár: 33
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 1
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 2
osztálylétszám: min.: 15 max.: 27
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: német nemzetiségi nyelv
II. idegen nyelv: angol nyelv
felvételi követelmény: Iskolaérettség; az oktatási célok elfogadása.
képzési, szervezési sajátosságok:
Hangsúlyt fektetünk a gyerekek vallásos nevelésére, lelki napokat, közös szentmiséket,
zarándoklatokat szervezünk (pl. Mariazellbe, Mária kegyhelyekre). Felekezetnek megfelelően heti két órában biztosítjuk a hitoktatást. A folyamatos fejlesztések hatására a szakmai munka színvonala is emelkedett. Elkészült a fizika-kémia, a számítástechnika, a
rajz és a nyelvi szaktanterem, így lehetőség van a nagyobb létszámú osztályok csoportbontásos oktatására. Iskolánkban német nemzetiségi nyelvoktatást biztosítunk: kisebbségi népismeret, nyelv, tárgyi-szellemi kultúra, a kisebbség történelemalakító és kultúraformáló szerepe, vallással való kapcsolata, imádságok és a liturgia megismerése, kisebbségi és állampolgári jogok. Az érdeklődő tanulók többféle szakkör közül választhatnak:
matematika, magyar (előkészítő jelleggel is), kémia, német, természetbúvár, karének,
könyvtári foglalkozás, diákszínjátszó kör, sport foglalkozásokat tartunk. A végzős tanulók kivétel nélkül középfokú oktatási intézményben tanulnak tovább, többségük érettségit adó iskolába jelentkezik.
pedagógiai hitvallás:
Nevelési tervünk alapja Krisztus, aki az emberi lét értelmét kinyilatkoztatja. Nagy hangsúlyt fektetünk a keresztény értékrenden alapuló minőségi képzésre.
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Mészáros Lőrinc Katolikus Általános Iskola

cím: 2700 Cegléd, Pesti út 2-4.
tel.: 53/311-990
e-mail: mlki@ server.mlki.sulinet.hu
igazgató: Földi László

fax: 53/311-757
honlap: —

fenntartó: Váci Egyházmegye
alapítás éve: 1896 / 1993
típus: 8 évfolyamos általános iskola
végzettség: általános iskola 8 osztály
paptanár: —
világi tanár: 78
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 4-5
osztálylétszám: min.: 15 max.: 32
idegen nyelv tanítása: angol vagy német nyelv
felvételi követelmény:
Az intenzív előkészítő csoportokba külön szűrést végzünk, egyébként – a létszámhatárig –
felvesszük azt, aki iskolaérett, és akit a nevelési tanácsadó is javasol.
képzési, szervezési sajátosságok:
Intenzív képzést szervezünk idegen nyelvből (angol, német), valamint testnevelés tantárgyból. Évfolyamonként egy-egy ilyen csoportunk van. Természetesen ezeken felül
szakkörök, fakultációs és sportköri foglalkozások segítik diákjaink életét. Alsó tagozaton
homogén napközis csoportokat szervezünk. A részképesség zavaros – tanulási, magatartási problémákkal küszködő – gyermekek részére kis létszámú csoportot alakítunk ki.
Fejlesztő pedagógus, logopédus, iskolai pszichológus segíti a gyermekeket.
pedagógiai hitvallás:
Nevelésünkben különösen fontos az értékek felismertetése, megbecsülése és kiállás mellettük. Fontos a józan ítélőképesség kialakítása gyermekeinkben. A társadalom, a szűkebb és tágabb közösség megköveteli a mások felé való nyitottságot, a felelősségtudat
kialakítását a magunk, mások és a teremtett világ iránt. Mindezen tevékenységünknek a
szép, az igaz, a jó és a szent, mint sarkalatos erények, a fundamentumai.
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Miasszonyunk Női Kanonokrend Óvodája

cím: 7621 Pécs, Apáca u. 21.
tel.: 72/525-516
e-mail: —
óvodavezető: Udvariné Gyenes Rita

fax: 72/525-517
honlap: —

fenntartó: Miasszonyunkról Nevezett Női Kanonokrend alapítás éve: 1991
típus: napköziotthonos óvoda
nevelőtestület összetétele: szerzetes óvodapedagógus: — világi óvodapedagógus: 13
létszámadatok: óvodai csoportok száma: 6
létszám: 158
felvételi követelmény:
Valamennyi hitre nyitott és vallását gyakorló keresztény családból várjuk a gyermekeket
katolikus óvodánkba.
képzési, szervezési sajátosságok:
Az óvoda mind a hat csoportja vegyes a gyerekek életkora, összetétele szerint. A testvérek, barátok, az egy közösségből jövő gyermekek összetartozását erősítjük.
pedagógiai hitvallás:
A gyermek Isten ajándéka. Nevelésünkkel segítjük a gyermekeket a keresztény értékek
felismerésében. Mindennapjainkban feltétlen szeretettel fordulunk feléjük, amely lehetővé teszi a bennük levő értékek kibontakoztatását, s így kedvesek lehetnek Isten és az
emberek előtt.
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Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

cím: 8900 Zalaegerszeg, Zárda utca 25.
tel.: 92/310-195
e-mail: mindszenty.zeg@enternet.hu
igazgató: Englert Zsolt

fax: 92/310-195
honlap: www.mindszentisk.hu

fenntartó: Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend
alapítás éve: 1929 / 1993
típus: általános iskola, 4 évfolyamos gimnázium (koedukált) és kollégium (fiú és lány)
végzettség: általános iskola 8 osztály, gimnáziumi érettségi
paptanár: 3
világi tanár: 56
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 1
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: 60
párhuzamos osztályok száma: 1-3
osztálylétszám: min.: 14 max.: 34
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: angol (az ált. iskolában a 2. évf.-tól heti 2-4 órában, a gimn.-ban kezdő szinten heti 7, haladó szinten heti 5 órában); francia (a gimn.-ban
emelt szinten heti 7 órában); német (az ált.isk.-ban heti 2-4 órában).
II. idegen nyelv: angol, francia, német (a gimn.-ban heti 3 órában különböző szinteken).
felvételi követelmény: Az általános iskolába: alapvető szempont, hogy a szülő és iskolaérett gyermeke fogadja el az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott alapelveket. A második évfolyamtól kezdődően tanulmányi szempontok is számítanak.
Előnyt jelenthet az egyházközséghez tartozás, ha keresztény szellemiségű óvodába járt a
gyermek, illetve ha idősebb testvére már az iskola tanulója. A gimnáziumba: legalább
négyes tanulmányi átlag (a készségtárgyakat leszámítva); gyakorló hitélet.
képzési, szervezési sajátosságok: Idegennyelv-oktatás az általános iskola 2. évfolyamától, számítástechnika pedig a 4. évfolyamtól. Támogatott tanórán kívüli programok:
énekkar, sakk, rajz, kézműves szakkör. A testi nevelés terén: szervezett úszásoktatás, vívás, tehetségfejlesztés sportáganként.
pedagógiai hitvallás: Kiemelt figyelmet fordítunk a lelki-erkölcsi nevelésre, a Notre
Dame Rend történelmi távlatú nevelési elveinek gyakorlati megvalósítására: „Senkinek
sem ártani, mindenkinek használni!” (Fourier Szt. Péter). Lényegesnek tartjuk a hazafias
nevelést. Egyformán fontosnak érezzük a tehetséggondozást és a felzárkóztató fejlesztést. Pedagógiai elveink megvalósításában együttműködünk a régió katolikus oktatási
intézményeivel.
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Mindszenty József Katolikus Általános Iskola

cím: 2500 Esztergom, Kiss János u. 1.
tel.: 33/501-370
e-mail: titkar@mindszenty-egom.sulient.hu
igazgató: Cserny Szilvia

fax: 33/501-371
honlap: —

fenntartó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
alapítás éve: 1991
típus: 8 évfolyamos általános iskola
végzettség: általános iskola 8 osztály
paptanár: 1
világi tanár: 16
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 1
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 1
osztálylétszám: min.: 15 max.: 25
idegen nyelv tanítása: Az angol és a német nyelv közül választhatnak tanulóink. A 4.
évfolyamtól heti 3 órában folyik nyelvtanítás.
felvételi követelmény: Az iskola a város és vonzáskörzetéhez tartozó területről minden
katolikus elkötelezettségű, tanköteles korú tanulót felvesz, aki plébánosi ajánlással kéri
felvételét, és alkalmas az általános iskolai tanulmányok végzésére (evangélikus és református gyermekek esetében lelkészi ajánlás szükséges). Természetesen a saját alapító plébánia közösségéhez tartozó gyermekek prioritást élveznek beiratkozáskor.
képzési, szervezési sajátosságok: Az iskola vezetője tagja a mindenkori plébániai képviselőtestületnek, melynek a plébánia által alapított kulturális egyesület vezetője is tagja.
Ezáltal biztosított, hogy az iskola, plébánia és a kulturális egyesület minden (iskolai, kulturális vagy kifejezetten vallási) rendezvényt közösen, egymás segítségével szervezzen.
pedagógiai hitvallás: Az iskola teljes mértékben azonosulni kíván a katolikus iskolával, azon belül a katolikus neveléssel foglalkozó egyházi dokumentumokban megfogalmazott célkitűzésekkel. A helyi plébániaközösség szerves részeként, azzal szorosan és
folyamatosan együttműködve az evangelizáció, sőt saját adottságai alapján misszió színtereként fogja fel saját tevékenységét. Az egyház gazdag hagyományából elsősorban
Bosco Szent János karizmáját, stílusát kívánja tudatosan megvalósítani a nevelés területén.
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Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola
(Budaörs)

cím: 2040 Budaörs, Esze Tamás u. 1.
tel.: 23/442-615
e-mail: mindszentyjozsef@freemail.hu
igazgató: Prohászka Jánosné

fax: 23/442-874
honlap: —

fenntartó: Székesfehérvári Egyházmegye
alapítás éve: 1994
típus: általános iskola (koedukált)
végzettség: általános iskola 8 osztály
paptanár: —
világi tanár: 20
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 2
osztálylétszám: min.: 18 max.: 28
idegen nyelv tanítása: német nemzetiségi nyelv heti 5 órában 8 éven át
felvételi követelmény:
Szeretettel várjuk a katolikus nevelést igénylő szülők gyermekeit. A felvétel alapfeltétele,
hogy a szülők és a gyerekek elfogadják az intézmény pedagógiai programját, nevelési
elveit, és elkötelezettek legyenek annak megvalósítására. Felvétel esetén ezt a szülők az
együttműködési nyilatkozat aláírásával vállalják.
képzési, szervezési sajátosságok:
Tanulóink első osztálytól kezdve német nemzetiségi nyelvoktatásban részesülhetnek.
Számos szakkör működik az iskolánkban: biblia, furulya, német, matematika, háztartástechnika, gyógytestnevelés és sportkörök. Énekkarunkon keresztül egy osztrák iskolával
testvérkapcsolatot ápolunk.
pedagógiai hitvallás:
Nevelési programunk az egyetemes keresztény értékrendre épül. Iskolánkban a szeretet
és összetartozás légkörének kialakításán fáradozunk. Célunk az, hogy munkájában és
meggyőződésében kitartó, művelt, hazáját szerető fiatalokat neveljünk. Hangsúlyt fektetünk hazánk és településünk hagyományainak megismertetésére és ápolására. Elsődleges
feladatunknak tekintjük a nevelést, de emellett természetesnek vesszük a minden tárgyban való alapos, magas szintű oktatást. Kiemelten foglalkozunk a hátrányos helyzetű
gyermekekkel.
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Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola
(Zalaszentlászló)

cím: 8788 Zalaszentlászló, Kossuth L. u. 6.
tel.: 83/335-012
e-mail: zszentlaszlomindszenty@t-online.hu
igazgató: Dr. Belák Péterné

fax: 83/335-012
honlap: —

fenntartó: Veszprémi Főegyházmegye
alapítás éve: 1777 / 1991
típus: általános iskola (koedukált)
végzettség: általános iskola 8 osztály
paptanár: 1
világi tanár: 11
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 1
osztálylétszám: min.: 10 max.: 20
idegen nyelv tanítása: német nyelv heti 1-3 órában 7 éven át
felvételi követelmény: —
képzési, szervezési sajátosságok:
Szakkörök: angol nyelv, informatika, történelmi, társastánc, honismereti.
Sportkörök: kézi- és kosárlabda.
pedagógiai hitvallás:
A keresztény értékrenden alapuló képzésre, családias légkör megteremtésére, alapismeretek, kulturált viselkedés, alapműveltség elsajátíttatására törekszünk.
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Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola

cím: 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 27.
tel.: 46/508-301; 46/508-302
fax: 46/508-301
e-mail: misgorog@caracom.hu
honlap: —
igazgató: Pappné Orosz Klára
fenntartó: Miskolci Görög Katolikus Apostoli Exarchátus
alapítás éve: 2002
típus: 8 évfolyamos általános iskola
végzettség: általános iskola 8 osztály
paptanár: 1
világi tanár: 40
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 2-3
osztálylétszám: min.: 12 max.: 26
idegen nyelv tanítása: angol nyelv
felvételi követelmény: Az iskola keresztény értékeinek és Házirendjének elfogadása.
• Első évfolyam: óvodai iskolaérettségi igazolás.
• Felsőbb évfolyam: – iskolai bizonyítvány, legalább jó magatartási érdemjegy;
– az előző iskolából hozott távozási igazolás.
képzési, szervezési sajátosságok:
• angol nyelvi előkészítő képző 1-2. évfolyamon
• emelt szintű angol nyelvoktatás
• Zsolnai és normál tantervű anyanyelvi oktatás
• szorobán matematika
• számítástechnika minden évfolyamon
• környezetvédelmi és egészségnevelési hagyományok
• művészeti nevelési (választható órakeretben)
• honismereti irányultság
pedagógiai hitvallás: „Az iskola azért tanít, hogy neveljen, vagyis belülről alakítsa az
embert.” A keresztény nevelésnek arra kell segítenie a fiatalokat, hogy megérjenek a szabadság felelős használatára, érzékük legyen a természetfeletti igazságok és az igazi értékek iránt, megismerjék önmagukat és az őket körülvevő világot, s ne fáradjanak bele a
folytonos önképzésbe, sajátítsák el annak módszereit.
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Miskolci Szent Miklós Óvoda Tagóvodája

cím: 3561 Felsőzsolca, Deák Ferenc út 1.
tel.: 46/384-231
fax: —
e-mail: —
honlap: —
óvodavezető: Fehér Attiláné megbízott helyettes
fenntartó: Miskolci Görög Katolikus Apostoli Exarchátus
alapítás éve: 2004
típus: óvoda
nevelőtestület összetétele: szerzetes óvodapedagógus: — világi óvodapedagógus: 4
létszámadatok: óvodai csoportok száma: 2
csoportlétszám: 17-30
felvételi követelmény:
Elsősorban vallását gyakorló görög és római katolikus szülők gyermekeinek szeretnénk
biztosítani az óvodai nevelést, de nyitottak vagyunk minden keresztény értékrendet valló
család felé, akik azonosulnak nevelési elképzelésünkkel.
képzési, szervezési sajátosságok:
Igyekszünk a természetből minél többet megmutatni és a keresztény népszokásokat feleleveníteni, átszármaztatni.
pedagógiai hitvallás:
Olyan óvodai életet szervezünk, amely gazdag tevékenységtartalommal, sokoldalú megtapasztalásokkal, élménygazdag cselekedtetéssel, a gyermekek célirányos fejlesztésével
segíti a keresztény hit befogadását és ezáltal a személyiség fejlődését.
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Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

cím: 1038 Budapest, Templom u. 5.
tel.: 1/388-8130
e-mail: mustariskola@freemail.hu
igazgató: Novák Gyuláné

fax: 1/388-8130
honlap: —

fenntartó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
alapítás éve: 1996
típus: óvoda, 8 évfolyamos általános iskola, 4 évfolyamos gimnázium
végzettség: általános iskolai 8 osztály, gimnáziumi érettségi
paptanár: 1
világi tanár: 29
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
világi óvodapedagógus: 9
párhuzamos osztályok száma: 1
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
osztálylétszám: min.: 15 max.: 34
óvodai csoportlétszám: 27
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: angol nyelv II. idegen nyelv: német nyelv
felvételi követelmény: A gimnáziumi osztályba felvételi vizsgát sem az előzetes, sem
a rendes felvételi eljárás keretében nem tartunk, felvételi elbeszélgetés van. Elvárásunk
a keresztyén elkötelezettség, jó tanulmányi eredmény. Iskolánk bármely évfolyamára
szívesen fogadunk gyermeket.
képzési, szervezési sajátosságok: Egységes szerkezetű képzést biztosítunk az óvodás
kortól egészen az érettségi letételéig. Heti két óra hitoktatás, az osztálymisék, a közös
áhítatok, a lelki napok, a mindennapi közös imádságok a vallásos nevelés színterei. Alsó
tagozatunkon az olvasás-írás megtanulására a „vonalelemekből építkező kreatív betűtanítási módszert” (ún. pálcika módszer) alkalmazzuk az első két hónapban, majd szótagolással folytatódik az olvasási készségfejlesztés. Érettségi tantárgyként a hittan is választható. Intézményünk 2004 őszétől a SOTE lelkigondozói képzésben részt vevő hallgatóinak gyakorlóhelye. Tanórán kívüli foglalkozásaink: kézműves szakkör, matematika,
informatika szakkör és Internet használat, természettudományi szakkör, sportkör és énekkar. Iskolai diákönkormányzatunk káros szenvedélyektől mentes, tartalmas szórakozási
lehetőségeket szervez (gólyabál, MUSTÁRMAG-napok, farsangi bál stb.).
pedagógiai hitvallás: „Kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden
veteménynél” (Mt 13,32). Keresztény értékrenddel, megfelelő alapműveltséggel rendelkező fiatalokat nevelése.
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Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium
és Kollégium

cím: 6300 Kalocsa, Asztrik tér 1.
tel.: 78/462-380
e-mail: suli5701@szeged.sulinet.hu
igazgató: Koczkás Emma M. Eszter

fax: 78/466-950
honlap: —

fenntartó: Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata
alapítás éve: 1860 / 1994-1996
típus: óvoda, általános iskola, 6 évfolyamos gimnázium, kollégium
végzettség: gimnáziumi érettségi
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 3
paptanár: —
világi tanár: 43
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: 50
párhuzamos osztályok száma: 2
idegen nyelv tanítása: angol / német nyelv heti 2-5 órában 10 évfolyamon keresztül
felvételi követelmény:
1. évfolyamon felvételi elbeszélgetés, iskolaérettség megállapítására; 7. évfolyamra jó
tanulmányi eredmény. Szóbeli felvételi: magyar irodalom, matematika, hittan.
képzési, szervezési sajátosságok:
Óvodánk felújított épületben működik, ahol 100 kis óvodás nevelése és oktatása folyik
négy csoportban.
Iskolánk hatévfolyamos gimnázium, új iskolaépületben folyik a nevelés és oktatás. Gimnáziumi osztályainkban csoportbontásban tanítjuk a magyar nyelv és irodalmat, a matematikát és informatikát. Szaktantermi rendszerben történik az oktatás. A sportolási lehetőség megoldott a sportcsarnokban; ezt egészíti ki a sportpálya.
11. és 12. évfolyamainkon fakultációs oktatatás történik igény szerinti tantárgyakból az
emelt szintű érettségire való felkészítéshez.
pedagógiai hitvallás:
Célunk a hit és a tudás egységének megteremtése; a világi tudományokban, művészetekben elsajátított tudás élő ismeret legyen, amely alapot biztosít a világi életben, és amely
alapkő az istenismeretben való növekedéshez.
Fontos számunkra, hogy tanítványaink a keresztény értékrend talaján lelkiismeretes, másokért és a közösségért felelősséget vállaló értelmiségivé váljanak.
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Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Katolikus Általános Iskola

cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 5.
tel.: 57/501-750
fax: 57/501-751
e-mail: nbakatisk@freemail.hu
honlap: www.h-rom.hu/nagyboldogasszony
igazgató: Balláné Nagy Katalin
fenntartó: Egri Főegyházmegye
alapítás éve: 1886 / 1991
típus: általános iskola (koedukált)
végzettség: általános iskola 8 osztály
paptanár: 1
világi tanár: 46
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 3
osztálylétszám: min.: 18 max.: 29
idegen nyelv tanítása:
I. idegen nyelv: a kéttannyelvű osztályokban német nyelv heti 8 órában 8 éven át
II. idegen nyelv: német / angol nyelv heti 3 órában 5 éven át
felvételi követelmény:
Felvételi vizsga nincs. A német kéttannyelvű osztályban elbeszélgetésre kerül sor. Az
emelt szintű testnevelési osztályban játékos előkészítő foglalkozásokat szervezünk.
képzési, szervezési sajátosságok:
Kéttannyelvű osztályok (német) 1-8. osztály; emelt szintű testnevelési osztály 1-8. osztály;
integrált nevelés 1-8. osztály. Alsós és felsős énekkar. Szakkörök: nyelvi, színjátszó, számítástechnika, Internet, sakk, furulya. Cserkész- és hagyományőrző csapat is működik.
Sportkörök: asztalitenisz, futball, röplabda, sakk, úszás. Testvérvárosi és testvériskolai
kapcsolat: Vechta (Németország), Marosvásárhely (Erdély), Kolozsvár (Erdély). Táborozási lehetőségek: sí-, balatoni-, vízi-, kerékpáros vándor-, gyalogos vándor-, nagyvisnyói-,
cserkész-, homoki-, hittan-.
pedagógiai hitvallás:
A keresztény értékrenden alapuló általános műveltség elsajátítása. Kiemelt helyen szerepel az intézményi nevelésben a hitoktatás, az idegen nyelvek oktatása, az emelt szintű
testnevelés és az integrált nevelés. A színvonalas oktatás mellett a hagyományok ápolása, a szabadidő kulturált és tartalmas eltöltése. Kölcsönös tisztelet, együttműködés, jó
kapcsolattartás kialakítása a szülőkkel és egyéb közösségekkel.
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Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola

cím: 8300 Tapolca, Templom domb 6.
tel.: 87/510-197
e-mail: rkisk_tapolca@tapolcanet.hu
igazgató: Németh Imréné

fax: 87/510-197
honlap: www.tapolcanet.hu/katisk

fenntartó: Veszprémi Főegyházmegye
alapítás éve: 1884 / 1998
típus: általános iskola (koedukált)
végzettség: általános iskola 8 osztály
paptanár: —
világi tanár: 18
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 1
osztálylétszám: min.: 16 max.: 19
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: német nyelv
II. idegen nyelv: angol nyelv (szakkör keretén belül)
felvételi követelmény:
A szülő és a gyermek fogadja el az iskola pedagógiai programját. A beiskolázást nem
köti körzethatár. Iskolánkba vallásukat gyakorló, katolikus családban nevelkedő gyermekek jelentkezését várjuk.
képzési, szervezési sajátosságok:
Harmadik osztálytól órarendbe építve számítógépes ismereteket oktatunk. Egyházi ének,
néptánc, számítástechnika, angol szakkör, német szakkör, felzárkóztató magyarból, matematikából, sakk, sportkör.
pedagógiai hitvallás:
Szeretnénk elérni, hogy az iskolai élet minden mozzanatát a keresztény szellemiség hassa
át. Differenciált tanulással a gyengék felzárkóztatása, a tehetségesek esetében törekvés
még több ismeretanyag elsajátítására. Célunk, hogy tanulóink hitben és szeretetben megerősödve, korszerű, naprakész tudással ellátva becsületes tagjai legyenek országunknak.
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Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

cím: 7400 Kaposvár, Zárda u. 2.
tel.: 82/511-805
e-mail: katgim@romaikat-kap.sulinet.hu
igazgató: Godó László

fax: 82/511-805
honlap: www.romaikat-kap.sulinet.hu

fenntartó: Kaposvári Egyházmegye
alapítás éve: 1991
típus: általános iskola, gimnázium, alapfokú művészetoktatási intézmény
végzettség: általános iskola 8 osztály, gimnáziumi érettségi
paptanár: 6
világi tanár: 54
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 2
osztálylétszám: min.: 20 max.: 35
idegen nyelv tanítása:
általános iskolában: angol / német nyelv heti 3 órában 4 éven át
gimnáziumban: I. idegen nyelv: angol / német nyelv heti 4 órában 4 éven át
II. idegen nyelv: angol / német / olasz nyelv heti 3 órában 4 éven át
választható:
latin nyelv heti 2 órában 2 éven át
2004-től egy osztályban nyelvi előkészítő évfolyamon angol / német nyelv heti 11 órában.
felvételi követelmény: Minimum jó rendű tanulmányi eredmény; lelkipásztori ajánlás.
képzési, szervezési sajátosságok: Kiemelt fontosságú iskolánkban: az anyanyelv, az
idegen nyelv tanítása, a testi nevelés, a informatika elsajátítása, a vizuális nevelés, kórustevékenység, egyházi zene megismerése. A 2. 6. 9. évfolyam úszásoktatásban vesz részt.
Felzárkóztatást és tehetséggondozást biztosítunk.
pedagógiai hitvallás: Iskolánk feladata a katolikus, keresztény hitű és vallásukat gyakorló szülők gyermekeinek a keresztény világnézet és erkölcs alapján nyugvó nevelése
és oktatása. Feladatunk a gimnáziumi tagozaton a tankötelezettség teljesítése, az általános műveltséget megalapozó érettségi vizsgára és a felsőfokú tanulmányok megkezdésére
felkészítő nevelés és oktatás a tanulók képességeinek, tehetségének és irányultságának
megfelelő differenciált fejlesztés elvének betartásával. A nyolcévfolyamos általános iskolában célunk az általános műveltséget megalapozó nevelés, a tankötelezettség teljesítése, az alapműveltségi vizsgára történő időarányos felkészítést szolgáló nevelés és oktatás,
a középiskolai továbbtanulásra, illetve pályaválasztásra való felkészítés.
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Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola

cím: 2750 Nagykőrös, Mentovich u. 2.
tel.: 53/552-023
e-mail: kolping@freemail.hu
igazgató: Ballai Ottó

fax: 53/552-024
honlap: www.kolping-nagykoros.fw.hu

fenntartó: Magyar Kolping Szövetség
alapítás éve: 1994
típus: általános iskola
végzettség: általános iskola 8 osztály
paptanár: —
világi tanár: 16
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 1
osztálylétszám: min.: 7 max.: 19
idegen nyelv tanítása: német vagy angol nyelv
felvételi követelmény: —
képzési, szervezési sajátosságok:
Iskolánk alacsony osztálylétszámokkal, fejlesztő pedagógusokat alkalmazva a nevelést
elsődleges feladatának tekintve folytatja tevékenységét.
pedagógiai hitvallás:
Szeretettel, türelemmel mindenkiben megtalálni azt, ami fejleszthető és azt, ami szerethető.
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Názáret Római Katolikus Óvoda

cím: 2750 Nagykőrös, Hősök tere 2.
tel.: 53/351-967
e-mail: nazaretovi@freemail.hu
óvodavezető: Horváth Dénesné

fax: 53/351-967
honlap: —

fenntartó: Váci Egyházmegye
alapítás éve: 1992
típus: óvoda (koedukált)
nevelőtestület összetétele: szerzetes óvodapedagógus: — világi óvodapedagógus: 12
létszámadatok: óvodai csoportok száma: 5
csoportlétszám: 25-29
felvételi követelmény: —
képzési, szervezési sajátosságok:
Felekezeti hovatartozástól függetlenül veszünk fel gyermekeket. Óvodánkban hitre nevelés folyik, gyermekeink külön tornát, zeneóvodát, kézműves és néptánc foglalkozást,
úszásoktatást vehetnek igénybe.
pedagógiai hitvallás:
Keresztény óvodánkra jellemző, hogy olyan közösség kialakítása a célunk, ahol mindenki segíti egymást, jól érzi magát. Az óvodáskor végére szeretnénk a gyermekekben a szerető Istenről alkotott képet kialakítani, akihez mindig bizalommal fordulhatnak, akinél
szeretetre találnak. Fontosnak tartjuk, hogy a felnőtt közösség mindenkor mintául szolgálhasson a gyermekek közötti kapcsolatok kialakításában, a felnőttek hitét látva a gyermekek megérezzék a keresztény szeretetet, azt, hogy a Mennyei Atya rájuk is vigyáz.
Szeretnénk, ha kölcsönös tisztelet, együttműködés, békességre való törekvés jellemezné
egész közösségünket.
Óvodánk felvállalta a speciális igényű gyermekek gyógypedagógus által történő fejlesztését, korrekciós nevelését. Erre a feladatra egy egyéni fejlesztőszoba áll a gyermekek
rendelkezésére, amely játékai, eszközei segítségével optimális fejlődést biztosít az erre
rászorulóknak. Az óvodában a fejlesztés egyéni és mikrocsoportos formában történik.
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Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola

cím: 8100 Várpalota, Szent Imre u. 3.
tel.: 88/371-049
fax: 88/371-049
e-mail: igazgato@nepomuki.sulinet.hu
honlap: —
igazgató: Dezső Mihályné
lelki igazgató: Dr. Nagy Károly kanonok, kerületi esperes plébános
fenntartó: Veszprémi Főegyházmegye
alapítás éve: 2004
típus: általános iskola
végzettség: általános iskola 8 osztály
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
paptanár: —
világi tanár: 29
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 1
osztálylétszám: min.: 12 max.: 28
idegen nyelv tanítása: német / angol nyelv
felvételi követelmény: Óvodai, illetve nevelési tanácsadói szakvélemény; kis létszámú
fejlesztő osztályok esetén: képesség- és tehetségvizsgáló bizottsági szakvélemény.
képzési, szervezési sajátosságok: Iskolánk a város központjában, kedvező közlekedési
és természeti környezetben található. Nagy udvara, új modern tornacsarnoka ideális
mozgásteret nyújt a tanulóknak. Az épületben levő csodálatos kápolnánk híven szolgálja
katolikus hitünk gyakorlását. Kínálatunk: emelt szintű testnevelés, sokrétű sportolási lehetőség, iskolaotthonos nevelés és oktatás, kis létszámú fejlesztő osztály 1-2. évfolyamon, hátrányos helyzetű gyermekek képesség-kibontakoztató oktatása, angol, illetve német nyelv választási lehetőség első évfolyamtól, sajátos nevelési igényű tanulók nappali
rendszerű, általános műveltséget megalapozó integrált oktatása, szakkörök, tehetséggondozás, felzárkóztatás, középiskolára előkészítés, hitoktatás, vallási tevékenységhez kapcsolódó feladatok ellátása.
pedagógiai hitvallás: Célunk erősíteni a keresztény nevelés és oktatás egységét. Gyermekeinket segíteni az igazi értékek iránti fogékonyságra, hogy megismerjék önmagukat
és az őket körülvevő világot. Ezáltal elősegíteni, hogy egyre jobban elkötelezzék magukat az egyházon belül az Isten és az emberek szolgálatára. Személyiségformálásban elsődlegesnek tartjuk a keresztény szeretet és a példaadó életstílus kialakítását.
Összefoglalva : hitre, reményre, szeretetre nevelünk.
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Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola

cím: 1161 Budapest, Béla utca 23.
tel.: 1/405-2479
e-mail: neri.kat.isk@mail.datanet.hu
igazgató: Dudás Attila

fax: 1/405-2479
honlap: www.neriiskola.hu

fenntartó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
alapítás éve: 1997
típus: 8 évfolyamos általános iskola
végzettség: általános iskola 8 osztály
paptanár: 1
világi tanár: 30
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 1-2
osztálylétszám: min.: 16 max.: 30
idegen nyelv tanítása:
Alsóban nyelvi előkészítő délutáni foglalkozások keretében.
I. idegen nyelv: angol nyelv heti 3 órában 5 éven át.
II. idegen nyelv: német nyelv heti 3 órában 5 éven át.
felvételi követelmény:
Iskolaérettség, keresztény értékrendünk és pedagógiai programunk elfogadása.
képzési, szervezési sajátosságok:
Iskolaelőkészítő foglalkozásokat tartunk a hozzánk jelentkező óvodásoknak. Az első
osztálytól készségfejlesztő programokkal oktatjuk az informatikát. Az általános tantervű
oktatást kiegészítjük énekkar, kézilabda, labdarúgás, rajz, zenei előképző, szolfézs,
sakk, társastánc, néptánc szakkörökkel.
Hagyományaink: ünnepélyek, kirándulások, erdei iskolák, táborok, sportnap, történelmi
pillanatok, bálok, Néri-nap szervezése.
pedagógiai hitvallás:
Néri Szent Fülöp keresztényi derűjének, gyermekszeretetének, nyitottságának, következetességének és bölcs mértéktartásának megvalósítása. A hit, a műveltség és a krisztusi
szeretet közvetítése: képesség a közösségteremtésre, emberek, események, dolgok megértésére. A tudás igényének kialakítása, amely nemcsak a gazdagodás és önérvényesítés
eszközéül szolgál, hanem amelyből kötelezettség fakad a szolgálatra, egyházunk, magyar
hazánk és a többi ember iránti felelősségtudatra.
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Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola

cím: 1036 Budapest, Fényes Adolf u. 10.
tel.: 1/388-8301
e-mail: obszpe@t-online.hu
igazgató: Kenessey László

fax: 1/430-1831
honlap: www.peter-pal.hu

fenntartó: Szalézi Szent Ferenc Társaság
alapítás éve: 1996
típus: 8 évfolyamos általános iskola
végzettség: általános iskola 8 osztály
paptanár: 1
világi tanár: 19
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 1
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 2
osztálylétszám: min.: 15 max.: 28
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: angol nyelv
II. idegen nyelv: német nyelv
felvételi követelmény:
Iskolaérettség; a szülők nyilatkozata, melyben elfogadják a keresztényi nevelési elveket.
képzési, szervezési sajátosságok:
Közismereti oktatás hittannal és művészeti (zene, tánc, képzőművészet) tárgyakkal kiegészítve.
pedagógiai hitvallás:
A nevelésben a keresztény erkölcsi értékrendet kívánjuk továbbadni a gyerekeknek. Célunk, hogy képességeiket a legnagyobb mértékben feltárjuk és kibontakoztassuk.
Az oktatás a törvényi előírások szerint folyik heti két hittanórával kiegészítve. A tanítás
során mindent elkövetünk azért, hogy a világszerte elismert magyar oktatás értékeit – a
törvényi előírások keretei között – megőrizzük, s eredményei tanítványaink előrehaladását segítsék.
Szívesen látjuk nemcsak a katolikus, hanem a hitüket őrző és gyakorló keresztyén családok gyermekeit is.
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Orsolya Rendi „Szent Angela” Általános Iskola és Gimnázium

cím: 1024 Budapest, Ady Endre utca 3.
tel.: 1/212-4151; 1/212-4420
e-mail: titkarsag@szentangela.hu
igazgató: Fr. Bécser Róbert OFM

fax: 1/336-0612
honlap: www.szentangela.hu

fenntartó: Kapisztrán Szent Jánosról Nevezett Ferences Rendtartomány
alapítás éve: 1922 / 1994
típus: 8 évfolyamos általános iskola; 4 évfolyamos gimnázium
végzettség: általános iskola 8 osztály; érettségi
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 2
paptanár: —
világi tanár: 78
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 2
osztálylétszám: min.: 20 max.: 35
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: angol nyelv
II. idegen nyelv: német vagy olasz nyelv
felvételi követelmény:
1. évfolyamba: iskolaérettség, személyes beszélgetés, esetleg lelkészi ajánlás.
9. évfolyamba: 4-es átlag, 4-esnél nem rosszabb magatartási jegy, központi állami írásbeli felvételi matematikából és magyar nyelvtanból, szóbeli magyar irodalomból és hittanból, személyes beszélgetés, esetleg lelkészi ajánlás.
képzési, szervezési sajátosságok: Az iskola tanulói heti 2 órában, órarendi keretben tanulnak felekezeti hovatartozásuknak megfelelően hittant, havonta osztálymisén vesznek
részt. Iskolánkban működik énekkar, és lehetőség van hangszeres zene tanulására is.
Számos sportolási lehetőséggel rendelkezünk. Néptáncot is oktatunk.
pedagógiai hitvallás: Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a keresztény, nemzeti értékrenden
alapuló nevelésre. Fontosnak tartjuk, hogy diákjainknak az iskolaévek alatt személyes
istenkapcsolatuk alakuljon ki. Tanulóinknak igyekszünk minél többet átadni Assisi Szent
Ferenc életszemléletéből. Szent Ferenc nemcsak a természetet szerette, hanem nyitott
volt a szegények felé is. Az ő szellemét képviselve alázatosan, de határozottan igyekszünk ránevelni tanítványainkat az Istentől ajándékba kapott világ megbecsülésére. Osztálykirándulásainkat, lelkigyakorlatainkat olyan helyekre szervezzük, ahol találkozhatnak az élet nehéz oldalával is (például a dévai árvaházba). Célkitűzésünk az, hogy diákjaink az itt eltöltött idő alatt ismerjék meg a Kárpát-medencét.
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Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium,
Egészségügyi Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola,
a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Gyakorlóiskolája

cím: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 6.
tel.: 88/420-011
e-mail: iskola@padanyi.sulinet.hu
igazgató: Borián Tibor SchP

fax: 88/410-255
honlap: www.padanyi.sulinet.hu

fenntartó: Veszprémi Főegyházmegye
alapítás éve: 1854 / 1995
típus: általános iskola, 4 és 8 évfolyamos gimnázium, egészségügyi szakközépiskola
és szakiskola (koedukált)
végzettség: általános iskola 4, ill. 8 osztály, gimnáziumi érettségi, szakközépiskolai
érettségi, OKJ-s szakképesítések
paptanár: —
világi tanár: 107
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 1
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 2-5
osztálylétszám: min.: 17 max.: 36
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: angol / német nyelv
II. idegen nyelv: angol / német / olasz / francia / latin nyelv
felvételi követelmény:
8 évfolyamos gimnázium: a 3. és 4. osztály tanulmányi eredménye, felvételi elbeszélgetés.
4 évfolyamos gimnázium – egészségügyi szakközépiskola: 7. és 8. osztályos tanulmányi
eredmény és központi írásbeli vizsga (matematika, magyar nyelv), továbbá írásbeli vizsga biológiából csak a szakközépiskolában.
képzési, szervezési sajátosságok: Kerettantervre épülő helyi tanterv alapján általános
nyolcévfolyamos, négyévfolyamos, humán és reál orientációs gimnáziumi képzést nyújtunk. A szakközépiskolában egészségügyi szakmacsoportos alapozás folyik, a tanuló
érettségi után szakképző évfolyamokon folytathatják tanulmányaikat. Meghirdetett OKJ-s
képzéseink: ápoló, csecsemő- és gyermekápoló, csecsemő- és kisgyermek gondozó. Felnőttképzés keretében akkreditált intézményként szociális ápoló és gondozó, valamint
ápolási asszisztens képzés folyik, amely nem érettségihez kötött.
pedagógiai hitvallás: Iskolánk piarista szellemben működik, ezért nagy gondot fordítunk a nemzeti hagyományok ápolására, amely egy gyakorlatias, a XXI. század igényeit
is kielégítő oktatással párosul. Nevelőmunkánk alapja a keresztény értékrend.
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Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium

cím: 1173 Budapest, Pesti út 84.
tel.: 1/256-5825
e-mail: pal.apostol@freemail.hu
igazgató: Asztalosné Lendér Erika

fax: 1/256-3318
honlap: —

fenntartó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
alapítás éve: 1991
típus: általános iskola, 6 évfolyamos gimnázium (koedukált)
végzettség: általános iskola 6, ill. 8 osztály; gimnáziumi érettségi
paptanár: —
világi tanár: 37
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 2
osztálylétszám: min.: 20 max.: 30
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: angol / német nyelv heti 2-3 órában 9 éven át
II. idegen nyelv: angol / német / latin nyelv heti 2-3 órában 2-9 éven át
felvételi követelmény: általános iskola: iskolaérettség, keresztény nevelés
gimnázium: matematika, magyar, történelem, felekezeti hittan és szóbeli elbeszélgetés
képzési, szervezési sajátosságok: Intézményünk általános, nem szakosított tanterv
szerint működik. Tanulóink számára biztosítunk énekkart, sport szakkört, rendelkezünk
nyelvi laborral és számítástechnika teremmel, egy több ezer kötetes könyvtárral, sportudvarral és tornateremmel.
pedagógiai hitvallás: Iskolánk többcélú oktatási intézmény. Törekvésünk, hogy a tanulók a keresztény erkölcsnek, képességeiknek, érdeklődésüknek és személyiségüknek
megfelelően jussanak olyan használható tudás birtokába, amely az EU egész területén
megállja a helyét. Szeretnénk olyan használható és alkalmazható tudást biztosítani, amely
minden tanuló számára segít eligazodni szűkebb és tágabb környezetében. Szükségesnek
tartjuk a szülői, pedagógusi, tanulói visszajelzést, amely közös együttgondolkodásra és
innovációkészségre nevel mindannyiunkat. A tehetséggondozást mint fő feladatunkat
tartjuk a jövő nemzedéke számára legfontosabbnak. Főleg a gimnáziumi oktatásban érezzük szükségét annak, hogy megfelelően tudjunk gondoskodni a ránk bízott tanulók tehetségének kibontásáról. Az oktatás színvonalát továbbtanulás, továbbképzés, közös szakmai vitafórumok előtérbe helyezésével szeretnénk emelni. A tanulóink számára családias, nyugodt légkört szeretnénk biztosítani továbbra is – hiszen mindenki számára a
legfontosabb a biztonság, állandóság és érzelemgazdag légkör.
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Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola

cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 27.
tel.: 96/241-735
e-mail: admin@pali-kapuvar.sulinet.hu
igazgató: Fodor Gyuláné

fax: 96/242-776
honlap: —

fenntartó: Győri Egyházmegye
alapítás éve: 1992
típus: általános iskola (koedukált)
végzettség: általános iskola 8 osztály
paptanár: —
világi tanár: 30
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 2
osztálylétszám: min.: 17 max.: 33
idegen nyelv tanítása: angol / német nyelv heti 4-5 órában 4-5 éven át
felvételi követelmény: iskolaérettség
képzési, szervezési sajátosságok:
Tagozatos matematikatanítás heti öt órában, német nyelvi tagozat heti 5 órában csoportbontással, nyelvi labor, számítástechnika-oktatás, ének-zene tanítása (furulya), néptáncoktatás a testnevelés, illetve magyar órákon belül, felzárkóztató, fejlesztő egyéni foglalkozás alsó tagozaton, tehetséggondozás 12 szakkörben, aranyminősítésű kórus működése,
sportszakkör, művészeti nevelés.
pedagógiai hitvallás:
Iskolánk patrónusát, védőszentjét a szeretet apostolának hívják. Tanulóinkat cselekvő
szeretettel, a növekedést adó Jézus tanításának megismertetésével, személyes példaadással neveljük. A keresztény hit, erkölcs embert formáló, tartást adó erejével az életet becsülő, a magyarságot, a hazát szerető gyermeki személyiség formálására törekszünk. A
humán és temészettudományos ismereteket a motiválás sokszínűségével kívánjuk átadni
tanítványainknak, így segítve a keresztény felnőtté váláshoz a világra rácsodálkozó 6-14
éves gyermeki szívet.
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Páli Szent Vince Katolikus Szakiskola

cím: 1043 Budapest, Tanoda tér 6. (bejárat: Kassai u. 24.)
tel.: 1/370-8423
fax: 1/399-0756
e-mail: pszv-szki@freemail.hu
honlap: —
igazgató: Kővári László
fenntartó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
alapítás éve: 1999
típus: szakiskola
végzettség: OKJ 31 5216 10 gázvezeték és készülékszerelő, vagy OKJ 31 5216 20 vízvezeték és központifűtés-szerelő szakképesítés
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
paptanár: —
világi tanár: 6
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 3-4
osztálylétszám: min.: 10 max.: 16
idegen nyelv tanítása: —
felvételi követelmény: • alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi alkalmasság
• a keresztény szellemiség és értékrend elfogadása
• betöltött 16. életév
képzési, szervezési sajátosságok: • a képzési idő 3 év
• elmélet: a képzési idő 30%-a, gyakorlat: 70%
pedagógiai hitvallás:
Iskolánk azért jött létre, hogy lehetőséget biztosítson fiataloknak és felnőtteknek egy-egy
szakma elsajátítására, keresztény szellemiségű légkörben, miközben emberi fejlődésük,
kibontakozásuk is biztosítva van. Szaktudás, emberség, keresztény szellem és értékrend:
e három érték harmóniáját kívánjuk megvalósítani az intézmény szervezése és működése
során.
Célunk: olyan szakképesítésekhez, ismeretekhez juttatni a fiatalokat és felnőtteket, amelyek birtokában sikerrel kezdhetik meg és folytathatják önálló életüket. Fontos számunkra a családias, baráti, keresztény légkör, melyben tanulóink erkölcsi, szellemi, testi, fejlődése biztosított.
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Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Kollégium

cím: 9090 Pannonhalma, Vár u. 1.
tel.: 96/570-140
e-mail: gimnazium@osb.hu
igazgató: Horváth Dori Tamás OSB

fax: 96/570-141
honlap: www.osb.hu

fenntartó: Magyar Bencés Kongregáció
alapítás éve: 1937 / 1997
típus: 4 és 6 évfolyamos gimnázium, kollégium (csak fiúk számára)
végzettség: gimnáziumi érettségi
paptanár: —
világi tanár: 25
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 19
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: 340
párhuzamos osztályok száma: 1-2
osztálylétszám: min.: 28 max.: 34
idegen nyelv tanítása:
I. idegen nyelv: angol / német nyelv heti 4 órában 4-6 éven át
II. idegen nyelv: latin / olasz / francia nyelv heti 3 órában 4-6 éven át
felvételi követelmény:
A jelentkezők a központi írásbelin kívül felvételi beszélgetésen vesznek részt, ahol számot adnak életkoruknak megfelelő gondolkodási képességükről, valamint általános és
vallási tájékozottságukról.
képzési, szervezési sajátosságok:
Kórus, sport, úszás, szakkörök, nyelvtanulás, informatika, mozi, kulturális előadások,
könyvkötés, agyagozás, néptánc, zenetanulás (zongora, hegedű, gitár, fa- és rézfúvós,
ütőhangszerek).
pedagógiai hitvallás:
A gimnázium nevelési és oktatási alapelvei azt a célt szolgálják, hogy növendékeink érett
személyiségekké váljanak, akik világnézetüket meggyőződéssel vállalják, és képesek arra, hogy keresztény felelősséggel alakítsák életüket a családban, a hivatásukban, az Egyházban és a társadalomban. Iskolánk olyan korszerű szaktárgyi tudást is közvetít, amely
felkészít az érettségire és a felsőoktatási intézményekben való továbbtanulásra.
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Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola

cím: 1122 Budapest, Csaba u. 16.
tel.: 1/225-0506
e-mail: gere@pannonia-bp.sulinet.hu
igazgató: Gere György

fax: 1/225-0506
honlap: www.pannonia-bp.sulinet.hu

fenntartó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
alapítás éve: 1991 / 1997
típus: 8 évfolyamos általános iskola
végzettség: általános iskola 8 osztály
paptanár: —
világi tanár: 28
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 2
osztálylétszám: min.: 20 max.: 30
idegen nyelv tanítása: angol nyelv
felvételi követelmény: Elkötelezett keresztény családi nevelés, egyházi ajánlás.
képzési, szervezési sajátosságok:
Kiemelt zenei művészeti nevelés (furulyaoktatás), kötelező néptánc, énekkar, kamarakórus, kézműves szakkörök.
pedagógiai hitvallás:
Rend – példa – kötelesség. Fontosnak tartjuk a liturgia kiemelt tiszteletét, a szülők – nevelők – növendékek egységét, magyarságunk, hagyományaink ápolását, az esztétikus
környezet szeretetét. A fentiek következménye a tudás, a természettel kialakított jó kapcsolat, az értékek védelme, a keresztény szolidaritás, a leborulás a Teremtő előtt.
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Patrona Hungariae Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Gyakorlóiskolája

cím: 1092 Budapest, Knézich u. 3-13.
tel.: 1/217-0337
fax: 1/217-7083
e-mail: igazgato@patrona-hung.sulinet.hu honlap: www.patrona-hung.sulinet.hu
igazgató: Csermely Irén M. Irén
fenntartó: Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek alapítás éve: 1950
típus: 6 évfolyamos általános iskola, zeneiskola (lányok és fiúk számára)
6 évfolyamos gimnázium, kollégium (csak lányok számára)
végzettség: ált. iskola 6, ill. 8 osztály; gimnáziumi érettségi; alapfokú zenei ismeretek
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 13
paptanár: 1
világi tanár: 86
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: 220
párhuzamos osztályok száma: 2-3
osztálylétszám: min.: 18 max.: 38
idegen nyelv tanítása: Általános iskola: angol / német nyelv heti 3 órában 4. osztálytól;
I. idegen nyelv: angol / német / francia / olasz / spanyol nyelv heti 5 órában 7-12. évf.;
II. idegen nyelv: latin nyelv heti 3 órában 9-12. évfolyamon.
felvételi követelmény: Alapvető feltétel: keresztény értékrend és szellemiség a családban.
Általános iskolába: iskolaérettség. Gimnáziumba: az általános iskola hatodik évfolyamáig elsajátított alapvető ismeretek: olvasás, szövegértés, fogalmazás, kommunikációs
készség, helyesírás, matematika.
képzési, szervezési sajátosságok: Általános iskola: heti egy testnevelés óra keretében
úszásoktatás; sportkörök: futball, kosárlabda, ritmikus sportgimnasztika, tenisz, művészi
torna; szolfézs- és hangszeroktatás, kórus; szakkörök: kézműves, néptánc, informatika.
Gimnázium: szakkörök, fakultatív nyelvoktatás, érettségi-felvételi előkészítő foglalkozások; kórus, zenekar, hangszeroktatás; szabás-varrás, háztartási ismeretek; sport: úszás,
labdajátékok, aerobik, atlétika.
pedagógiai hitvallás: Feladatunk a keresztény értékrenden alapuló személyiségformálás,
a teljes ember képzése, nevelése. Fontos számunkra, hogy diákjaink munkaszerető, kötelesség- és felelősségtudattal rendelkező keresztény értelmiséggé váljanak, akik tudnak
közösséget teremteni, és akik közéleti feladatokat is képesek majd vállalni, mert jól képzettek, van szilárd meggyőződésük és hűségesek.
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Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Szent Mária Magdolna
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

cím: 7678 Abaliget, Kossuth Lajos u. 82-84.
tel.: 72/498-724
fax: —
e-mail: iskola@pphf.hu
honlap: www.pphf.hu/gyakorlo
igazgató: Bartos Erika
fenntartó: Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola
alapítás éve: 2005
típus: általános iskola, alapfokú művészetoktatási intézmény
végzettség: általános iskola 8 osztály
paptanár: —
világi tanár: 5
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 3
létszámadatok: alapfokú oktatás 1-4. osztályokban 22 fő
alapfokú oktatás 5-8. osztályokban 24 fő
alapfokú művészetoktatásban: 35 fő
idegen nyelv tanítása: angol nyelv
felvételi követelmény: —
képzési, szervezési sajátosságok:
Az iskolában nemzeti és etnikai kisebbségi oktatás valamint integrációs és képességkibontakoztató felkészítés is folyik. Az intézmény alapfokú oktatás mellett alapfokú művészetoktatást is biztosít – jelenleg festészet, hegedű és furulya tanszakokon.
pedagógiai hitvallás: —
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Piarista Általános Iskola és Középiskola

cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 4.
tel.: 96/576-475
e-mail: info@piarista-ovar.sulinet.hu
igazgató: Sárközi Sándor

fax: 96/217-300
honlap: www.piarista-ovar.sulinet.hu

fenntartó: Piarista Rend Magyar Tartománya
alapítás éve: 1739 / 1990
típus: általános iskola, 4 évfolyamos gimnázium, érettségire épülő szakképzés a 13.
évfolyamon
végzettség: általános iskola 8 osztály, gimnáziumi érettségi, OKJ szak: Európai üzleti
asszisztens, Idegenforgalmi ügyintéző
paptanár: 3
világi tanár: 35
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 3
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 1-2
osztálylétszám: min.: 15 max.: 34
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: angol / német nyelv
II. idegen nyelv: német / angol nyelv
felvételi követelmény:
• általános iskolába: iskolaérettség, nyitottság a keresztény életre
• gimnáziumban: gyakorló vallásosság (illetve ennek komoly szándéka), lelkipásztori
ajánlás, jó tanulmányi eredmény
• szakképzésben: érettségi; nyitottság a keresztény életforma iránt
képzési, szervezési sajátosságok:
15 munkahelyes nyelvi labor, számítástechnika szaktanterem, énekkar, zeneoktatás, szolfézs, tánc, művészeti fakultáció (grafika, művészettörténet, kerámia), diákszínjátszás,
sport, téli túrák, nyári táborok.
pedagógiai hitvallás:
Iskolánk piarista intézmény: célunk ma is az, hogy korszerű tudást adjunk növendékeinknek, és keresztény emberré, a társadalom hasznos tagjává, érett személyiséggé neveljük őket. Iskolánk keresztény intézmény: a Magyar Katolikus Egyház része, de az ökumené jegyében természetes kötelességének tartja a más felekezetű keresztény gyermekek oktatását, nevelését is. Magyar intézmény: felvállalja a magyarság történelmi értékeit, magyar hazája szolgálatát, a helyes nemzettudat ápolását.
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Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon
(Kecskemét)

cím: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5.
tel.: 76/506-912
e-mail: gimnazium@kkt.piar.hu
igazgató: Szabó István

fax: 76/506-915
honlap: www.piarista-kkt.sulinet.hu

fenntartó: Piarista Rend Magyar Tartománya
alapítás éve: 1714
típus: általános iskola (fiúk és lányok számára); 4 évfolyamos gimnázium, kollégium
(csak fiúk számára)
végzettség: általános iskola 8 osztály, gimnáziumi érettségi
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 8
paptanár: —
világi tanár: 64
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: 180
párhuzamos osztályok száma: 2
osztálylétszám: min.: 24 max.: 37
idegen nyelv tanítása:
I. idegen nyelv: angol / német nyelv heti 3-5 órában 8 éven át
II. idegen nyelv: angol / német / francia / latin nyelv heti 3-4 órában 4 éven át
felvételi követelmény: • általános iskolába: iskolaérett katolikus fiúk és leányok
• gimnáziumba: katolikus fiúk megfelelő tudással
képzési, szervezési sajátosságok:
Énekkar, zeneoktatás, tánc; sport: atlétika, foci, kézilabda, kosárlabda, szertorna; tantárgyi szakkörök, irodalmi színpad, rajz, informatika szakkör, Internet hozzáférési lehetőség;
túrázás, síelés, evezés (saját csónakház), cserkészcsapat.
pedagógiai hitvallás:
Az alapismertek begyakorlásával, a gondolkodási képesség fejlesztésével olyan érett embereket szeretnénk formálni, akik a közösség javára tudnak dolgozni. Ehhez föltétlenül
szükséges a keresztény értékrend megismerése. A közösséggé formálódás különféle csoportos foglalkozásokon keresztül történik.
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Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon
(Nagykanizsa)

cím: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 11-13.
tel.: 93/516-785; 93/310-881
e-mail: piarista.isk@chello.hu
igazgató: Vereb Zsolt SchP

fax: 93/516-785
honlap: www.nk-piar.hu

fenntartó: Piarista Rend Magyar Tartománya
alapítás éve: 1765 / 1992
típus: általános iskola, 4 és 6 évfolyamos gimnáziumi képzés, nyelvi előkészítő
évfolyam, kollégium – valamennyi képzési forma koedukált
végzettség: általános iskola 6, ill. 8 osztály, gimnáziumi érettségi, ECDL vizsga
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 4
paptanár: 5
világi tanár: 48
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: 55
párhuzamos osztályok száma: 2
osztálylétszám: min.: 15 max.: 29
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: angol vagy német nyelv
II. idegen nyelv: latin nyelv; szakköri keretben: horvát
felvételi követelmény: Az iskola nyitott minden olyan család felé, amely elfogadja az
iskola keresztény szellemiségét és értékrendjét. Ezen kívül az alsó tagozatban az iskolaérettség, a gimnáziumi osztályokban pedig a gimnáziumi követelményrendszer teljesítésére reményt adó jó tanulmányi előmenetel a felvételi követelmény.
képzési, szervezési sajátosságok: Az általános tantervű oktatást az alábbiak egészítik
ki: Gregorián Szkóla, Vegyeskar, Kicsinyek Kórusa, Piarista Táncszínház, színjátszó kör,
néptánc-, később társastánc-oktatás, hangszeres zene oktatása (zongora, orgona, vonósok,
fúvósok, magánének…), órarendi úszásoktatás, sportedzések (foci, kosárlabda, birkózás,
tömegsport), tantárgyi szakkörök, Windows és Linux alapú informatikaoktatás, melyet
ECDL vizsga zár, nyelvi előkészítő évfolyam előrehozott érettségivel, erdei iskolák, osztálykirándulások, téli-, nyári- és évközi túrák. A zárt parkban lévő iskolának van sportudvara és egy balatonberényi diáküdülője is.
pedagógiai hitvallás: A „pietas et litterae” szellemében a hitet a tudományok színvonalas elsajátítása segíti, de a tudományok felé is a hit jelöli ki a legtermékenyebb utat.
Nevelésünk, oktatásunk négy pilléren nyugszik: 1. a személyre szóló jellemformáló
közösségi nevelés; 2. színvonalas, sokoldalú, önálló gondolkodásra szoktató oktatás; 3.
egészséges életmódra szoktató, állóképességet növelő testnevelés; 4. a hit felkínálása, az
Istennel való kapcsolat személyessé tétele.
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Piarista Gimnázium

cím: 1088 Budapest, Mikszáth K. tér 1.
tel.: 1/486-3690
e-mail: gimn@piar.hu
igazgató: Vízhányó Zsolt SchP

fax: 1/486-3691
honlap: www.gimn.piar.hu

fenntartó: Piarista Rend Magyar Tartománya
alapítás éve: 1717
típus: 6 évfolyamos fiúgimnázium
végzettség: gimnáziumi érettségi
paptanár: —
világi tanár: 20
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 16
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 2
osztálylétszám: max.: 35
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: angol, német (6 évig)
II. idegen nyelv: angol, német, olasz, francia, spanyol (4 évig)
III. idegen nyelv: latin (választható)
felvételi követelmény: Minden októberben megtalálható az iskola honlapján.
képzési, szervezési sajátosságok: Piarista paptanárok és civil tanárok együttműködése;
diákszínpad, szakkörök, diákkörök, sportkörök; a kornak megfelelő technikai felszerelés;
osztályok számára szervezett téli-nyári túrák és táborok; iskolai cserkészcsapat; lelkigyakorlatok, közös diákmisék, hittanórák; több tárgyból emelt szintű képzés.
pedagógiai hitvallás: Az ifjúságot körülölelő társadalomban terjedő igénytelenség és
szabadosság láttán több száz éves hagyományainkhoz híven határozottan valljuk, hogy
ha a „gyerekeket kiskoruktól fogva szorgalmasan nevelik vallásos életre és műveltségre,
kétségkívül remélhető, hogy egész életük alakulása boldog lesz”. /Piarista Konstitúciók
I./1./5./ Iskolánk ezért a következetes és fegyelmezett munka, a hit, a szellemi igényesség
és a tisztelettudás elsajátításának műhelye. Szabadságban és szabadságra neveljük fiainkat, ahol lehetőség van a keresztény élet megélésére, és lehetőség van a keresztény
közösség megteremtésére. Az Egyháznak és országunknak szüksége van hitben és tudományban egyaránt kiművelt emberfőkre; fegyelemre, tisztelettudásra és erkölcsös életre
nevelt családapákra. E célunkat fejezi ki Rendünk és iskoláink jelmondata: „Pietas et
litterae”, vagyis: hívő élet és tudomány.
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Piarista Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

cím: 2600 Vác, Konstantin tér 6.
tel.: 27/502-480
e-mail: iskola@vpg.sulinet.hu
igazgató: Nyeste Pál

fax: 27/502-481
honlap: www.vpg.sulinet.hu

fenntartó: Piarista Rend Magyar Tartománya
alapítás éve: 1714 / 1991
típus: 4 és 8 évfolyamos gimnázium, szakközépiskola, kollégium
végzettség: gimnáziumi érettségi
paptanár: —
világi tanár: 36
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 6
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: 30
párhuzamos osztályok száma: 3
osztálylétszám: min.: 23 max.: 36
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: angol / német nyelv heti 4 órában 4 éven át
II. idegen nyelv: latin nyelv heti 3 órában 4 éven át
felvételi követelmény:
• 8 osztályos gimnáziumba: csak szóbeli felvételi
• 4 osztályos gimnáziumba: központi írásbeli felvételi és iskolai szóbeli
• nyelvi előkészítő osztályba: nyelvi írásbeli, központi írásbeli felvételi és iskolai szóbeli
képzési, szervezési sajátosságok:
Az utolsó 4 év alatt latin nyelvet kell tanulniuk a diákoknak második nyelvként. Elsősorban váciak és Vác környéki fiatalok jelentkezését várjuk. A távolabb lakó fiúk számára
kollégiumi elhelyezést biztosítunk.
pedagógiai hitvallás:
A piarista szerzetesrend a 16. század óta foglalkozik oktató-nevelő munkával, iskolánkat
1714-ben alapították. Várjuk azoknak a nyolcadik és negyedik osztályos fiúknak és lányoknak a jelentkezését, akik középiskolai tanulmányaik végén katolikus iskolában szeretnének érettségit tenni. Iskoláink régi jelmondata: Pietas et litterae, azaz a tudományok
mellett az Isten-ismeretre tanítunk, a katolikus-keresztény értékrendben gyökerező, becsületes és öntudatos magyar ifjakat szeretnénk nevelni iskolánk falai között.
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Piarista Szakiskola, Gimnázium és Kollégium

cím: 2131 Göd, Jávorka S. u. 18.
tel.: 27/345-167
e-mail: god@g-piar.hu
igazgató: Guba András

fax: 27/345-167/12
honlap: www.g-piar.hu

fenntartó: Piarista Rend Magyar Tartománya
alapítás éve: 1991
típus: többcélú intézmény, szakiskola, gimnázium és kollégium
végzettség: szakmunkás: ács-állványozó, asztalos, kőfaragó, kőműves, szerkezetlakatos, illetve karosszérialakatos szakmában; gimnáziumi érettségi
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 2
paptanár: —
világi tanár: 28
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: 70
párhuzamos osztályok száma: 3
osztálylétszám: min.: 18 max.: 25
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: német nyelv
II. idegen nyelv: angol nyelv
felvételi követelmény:
Sikeresen befejezett általános iskolai tanulmányok. Képességfelmérő írásbeli tájékozódás, valamint szóbeli beszélgetés.
képzési, szervezési sajátosságok:
Célunk a személyes odafigyelés, az értékek meglátása és kibontakoztatása tanulóinkban.
pedagógiai hitvallás:
Iskolánk azt a célt tűzte maga elé, hogy a 14-18 éves korosztály számára vonzó módon
nyújtja a szakmatanulás lehetőségét, miközben erkölcsös életvitelre, egymás megbecsülésére, szeretetére, megbízhatóságra neveli a fiatalokat.
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Premontrei Napköziotthon

cím: 2072 Zsámbék, Petőfi S. u. 13.
tel.: 23/342-337
e-mail: ja@server.zspsz.sulinet.hu
igazgató: Czibak Ottó

fax: 23/342-331
honlap: —

fenntartó: Premontrei Női Kanonokrend
alapítás éve: 1993
típus: napköziotthon
végzettség: —
paptanár: —
világi tanár: 5
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 3
létszámadatok: csoportok száma: 4 csoportlétszám: 15-20
idegen nyelv tanítása: német, angol nyelv
felvételi követelmény:
Szegény, hátrányos helyzetű gyermekeket veszünk fel, felekezeti hovatartozásra, hitbeli
meggyőződésre való tekintet nélkül.
képzési, szervezési sajátosságok:
A gyermekek napközbeni ellátását végezzük, részükre napi 3 étkezést biztosítunk ingyen.
Segítjük a tanulókat a házi feladat elkészítésében. Gyógypedagógus fejleszti a gyermekeket, a pszichológus az egyéni és csoportos terápiákkal segíti a gyermekek mentálhigiénés fejlődését. A gyermekek számára informatikai foglalkozásokat, rajz-, barkácsfoglalkozásokat, sportolási és zenetanulási lehetőséget is biztosítunk délutánonként.
pedagógiai hitvallás:
Tanulóink korábbi közösségi és tanulási kudarcaira való tekintettel arra törekszünk, hogy
elfogadó közösségre leljenek nálunk. A napköziotthon fő célja az evangelizáció és a szociális gondozás, melyet a hittanórák és a gyermekekkel való folyamatos törődés, az
egyénre szabott fejlesztés és a nevelők jó példája is segít. Don Bosco Szent János és Kalazanczi Szent József nevelési elveit is szívesen alkalmazzuk.
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Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium

cím: 9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.
tel.: 94/333-699
fax: 94/333-699/45
e-mail: gimnazium@szent-norbert.sulinet.hu
honlap: www.szent-norbert.sulinet.hu
igazgató: Gábor Bálint József O.Praem.
fenntartó: Csornai Premontrei Prépostság
alapítás éve: 1807 / 1994
típus: 1 + 4 évfolyamos gimnázium (nyelvi előkészítő)
végzettség: érettségi
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 6
paptanár: 5
világi tanár: 43
létszámadatok: osztálylétszám: min.: 15 max.: 35 párhuzamos osztályok száma: 3
kollégiumi férőhelyek: az Egyházmegyei, illetve az Assisi Szent Ferenc Kollégiumban
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: angol, német nyelv (5 óra/hét)
II. idegen nyelv: angol, német nyelv (3 óra/hét)
felvételi követelmény: központi írásbeli és felvételi elbeszélgetés
képzési, szervezési sajátosságok: Nyelvi előkészítő évfolyam; mozgóképkultúra,
médiatechnikák, újságírás; drámapedógógia, színházkultúra specializációk.
pedagógiai hitvallás: Iskolánk feladata: 1. Szintézist teremteni a hit és a műveltség között. 2. Szintézist teremteni a hit és az emberi életmód között. 3. A továbbtanulásra való
magas színvonalú felkészítés a világáért felelős, keresztény ember kiművelésének jegyében. Európát, hazáját, szűkebb régióját, embertársait szolgálni és szeretni képes személyiséggé nevelünk. Változó világunknak szüksége van a keresztény közösség pedagógiai
diakóniájára, szolgálatára. Ez identitás-keresést, innovációt és hagyományápolást egyszerre jelent. Iskolánk tudatosan tekint külön kincsére, a szerzetesközösség kolostori iskola-hagyományára. Koinónia − „Tíz Szó” nevelési programunk az európai kultúra éltető
alapját jelentő zsidó-keresztény hagyományhoz való ragaszkodás kifejezője. A római katolikus közösség iskolájaként tudatosan vállaljuk a közösségi és az egyetemes dimenziót, a
szó teljes értelmében az európai iskola eszményét célozva meg. Az iskola katolicitásának
munkálásába itt tanuló növendék és pedagógus egyaránt meghívást kapott. Iskolánk mindazon fiatalokat és tanárokat várja, akik tudatosan fogadják el Jézus Krisztust és Egyházát
életük formálójának és kiteljesítőjének. A keresztény nevelésben mindenekelőtt hiteles
tanúkra van szükség − testületünk ezt a jézusi meghívást örömmel vállalja.
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Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium

cím: 2092 Budakeszi, Széchenyi u. 141.
tel.: 23/451-982
fax: 23/451-344
e-mail: igazgato@prohaszka-budakeszi.hu
honlap: www.prohaszka-budakeszi.hu
igazgató: Kőrösiné dr. Merkl Hilda
fenntartó: Székesfehérvári Egyházmegye
alapítás éve: 1990
típus: 8 évfolyamos gimnázium
végzettség: gimnáziumi érettségi
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 1
paptanár: —
világi tanár: 40
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 2
osztálylétszám: min.: 19 max.: 36
idegen nyelv tanítása:
I. idegen nyelv: angol / német nyelv heti 3-4 órában 8 éven át
II. idegen nyelv: angol / német / latin nyelv heti 2-4 órában 4 éven át
felvételi követelmény:
A felvételi beszélgetésen a jelölt számot ad matematika, magyar nyelv és irodalom és
hittan tárgyakból szerzett ismereteiről, valamint általános műveltségéről és tájékozottságáról.
képzési, szervezési sajátosságok:
Iskolánk jó nyelvtanulási, sportolási lehetőségekkel, valamint korszerű számítástechnikai
bázissal rendelkezik. Speciális tehetségfejlesztő programok (informatika, politológia),
számos szakkör, színjátszó csoport és kórus működik. Szabadidős programkínálatunk
változatos és értékközvetítő.
pedagógiai hitvallás:
„Telítse az iskola a gyermeket s az ifjúságot eleven idealizmussal, nagy hittel s tiszta
erkölcsiséggel, de melyet nemcsak ismernie, hanem gyakorolnia kell. Legyen a tanulás
szemlélet s gyakorlat, a tanítás pedig szintén élet és gyakorlat. Így lesz a tanításból nevelés.”
Prohászka Ottokár
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Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ

cím: 9022 Győr, Újkapu u. 2-4.
tel.: 96/519-160
e-mail: titkar@prohaszka.gyor.hu
igazgató: Németh József

fax: 96/519-161
honlap: www.prohaszka.gyor.hu

fenntartó: Győri Egyházmegye
alapítás éve: 1993
típus: egyházi fenntartású, többcélú intézmény: óvoda, 8 évfolyamos általános iskola,
6 évfolyamos gimnázium, 4 évfolyamos gimnázium, gimnáziumi fiúkollégium,
középfokú számítástechnikai szoftverüzemeltető felnőttoktatás
végzettség: általános iskola 8 osztály; gimnáziumi érettségi
paptanár: 3
világi tanár: 58
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: 30
párhuzamos osztályok száma: 2
osztálylétszám: min.: 15 max.: 35
óvodai csoportlétszám: 25
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: angol / német nyelv (heti 4-5 órában)
II. idegen nyelv: angol / német nyelv (heti 3 órában)
felvételi követelmény:
Jó rendű tanulmányi eredmény; az iskola keresztény értékrendjének elfogadása.
képzési, szervezési sajátosságok:
Idegen nyelvekből csoportbontás; tantárgyi szakkörök, művészeti szakkörök, kórus,
sportköri foglalkozások; felkészítés emelt szintű érettségire (magyar nyelv és irodalom,
történelem, matematika, angol nyelv, német nyelv, biológia, kémia, fizika, földrajz); kollégiumi elhelyezés.
pedagógiai hitvallás:
Intézményünk az óvodától a gimnáziumi érettségi idejéig a keresztény szellemű nevelés
és oktatás lehetőségét nyújtja tanulóinak. Elsődleges feladatunknak tekintjük, hogy általánosan művelt, középfokú és felsőfokú továbbtanulásra alkalmas, hivatását szerető és
azt magas szinten művelő nemzedéket neveljünk. Kiemelt célunk a kultúra egyetemes
emberi és nemzeti értékeinek közvetítése. Nevelésünket annak teljes időtartama alatt áthatja az evangélium szellemisége, hiszen az emberi értékeken felül közvetíteni akarjuk
keresztény hitünk gazdagító üzenetét is.
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Püspöki Általános Iskola

cím: 9700 Szombathely, Petőfi Sándor u. 6.
tel.: 94/505-212
fax: 94/505-212
e-mail: puspoki@puspoki-szhely.sulinet.hu
honlap: www.puspoki-szhely.sulinet.hu
igazgató: Péter Lajos
fenntartó: Szombathelyi Egyházmegye
alapítás éve: 1992
típus: általános iskola (koedukált)
végzettség: általános iskola 8 osztály
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
paptanár: 1
világi tanár: 47
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 3
osztálylétszám: min.: 17 max.: 30
idegen nyelv tanítása: angol / német nyelv: tanórai keretben heti 2-3 órában 3-8. évfolyamon); szakköri keretben heti 1 órában 1-2. évfolyamon, illetve heti 2 órában 7-8.
évfolyamon (2. idegen nyelv)
felvételi követelmény: Katolikus keresztény, vallását gyakorló család, helyi plébános
írásbeli ajánlása, iskolaérettség kétszintű vizsgálata (az óvoda véleménye és a gyermekkel való ismerkedő beszélgetés).
képzési, szervezési sajátosságok: Iskolánkban kiemelten kezeljük az idegen nyelvek
és az informatika oktatását. Alapítványunk a 4. évfolyamtól kezdve magyar nyelv és irodalomból, matematikából és idegen nyelvekből heti 2-2 órában tehetséggondozó szakköröket működtet. A helyi zeneiskola kihelyezett tagozataként az 1-4. évfolyamos tanulóink részére az iskolában szolfézsoktatás és hangszeres oktatás lehetőségét biztosítjuk.
pedagógiai hitvallás, küldetésnyilatkozat: Iskolánk katolikus szellemiségű oktatási intézmény, amely ökumenikusan nyitott a más felekezetűek felé. Nevelési elveink alapja a
keresztény vallási és erkölcsi értékek tisztelete, egy humánusabb, erkölcsösebb, igazságra törekvő nemzedék kiművelése. Célunk: a család által ránk bízott gyermekekből –
a szülőkkel együttműködve – jellemes, művelt keresztény fiatalokat nevelni, akik megtalálják helyüket, életcéljukat az egyházban, a társadalomban. Színvonalas oktatással szilárd alapműveltséget, biztos alapkészségeket nyújtani tanulóinknak, biztosítva számukra
a képességeiknek megfelelő továbbhaladást.
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Rakacaszendi Görög Katolikus Általános Iskola és Óvoda

cím: 3826 Rakacaszend, Rózsadomb u. 17.
tel.: 48/357-053
fax: 48/357-053
e-mail: venuszg@freemail.hu
honlap: —
igazgató: Tasi Tamás
fenntartó: Miskolci Görög Katolikus Apostoli Exarchátus
alapítás éve: 1936 / 1999 / 2003
típus: óvoda és 4 évfolyamos általános iskola (koedukált)
végzettség: általános iskola 4 osztály
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
paptanár: 1
világi tanár: 3
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 1
osztálylétszám: min.: 5 max.: 15
óvodai csoportok száma: 1 csoportlétszám: 25
idegen nyelv tanítása: angol nyelv
felvételi követelmény: Iskolaérettségi vagy nevelési tanácsadói szakvélemény.
képzési, szervezési sajátosságok:
Néptánc-oktatás, kézműves szakkör, egyházi hagyományok ápolása, énekkar, számítástechnika szakkör.
pedagógiai hitvallás:
Intézményünk nagy hangsúlyt fektet a keresztény és nemzeti értékrenden alapuló nevelésre, illetve a korszerű, továbbépíthető ismeretanyag közvetítésére, ennek során figyelembe véve a település, az adott gyermekközösség képességeit. Feladata, hogy hozzájáruljon a tanulók személyiségének, képességeinek és készségeinek kibontakoztatásához,
segítse a szellemi, testi fejlődésüket és az egészséges életmód kialakítását; készítse fel a
fiatalokat arra, hogy természeti és társadalmi környezetüket megismerjék, védjék és formálják, tudjanak élni jogaikkal s teljesítsék kötelességeiket. A képzésben óvodaképes és
tanköteles korosztályhoz tartozó gyermekek vesznek részt. Mivel iskolánkba főleg cigány nemzetiséghez tartozó diákok járnak, különös figyelmet fordítunk speciális oktatásukra, nevelésükre. Tantervünkbe, nevelési alapelveinkbe beépítettük a cigány kultúra
megismertetését és gyakorlását.
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II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda, Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

cím: 9300 Csorna, Andrássy u. 27.
tel.: 96/261-247
e-mail: rakoczi@rakoczi-csorna.sulinet.hu
igazgató: Fehér Lászlóné

fax: 96/261-247
honlap: —

fenntartó: Győri Egyházmegye
alapítás éve: 1876 / 1994
típus: óvoda, általános iskola, zeneiskola
végzettség: általános iskola 8 osztály, alapfokú zenei ismeretek
paptanár: 2
világi tanár: 35
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
zenetanár: 12
világi óvodapedagógus: 14
létszámadatok: párhuzamos osztályok száma: 2-3; osztálylétsz.: min.: 18 max.: 28
óvodai csoportok száma: 7 csoportlétszám: 22-25
idegen nyelv tanítása: német / angol nyelv első osztálytól; emelt szintű német 6 éven át
felvételi követelmény: Óvoda: betöltött 3. életév; általános iskola: iskolaérettségi vagy
nevelési tanácsadói szakvélemény. Intézményünk tanulói azon családok gyermekei lehetnek, akik elfogadják a katolikus iskola szellemiségét és értékrendjét.
képzési, szervezési sajátosságok: Az óvodások a hagyományos tevékenységi formák
mellett néptánc, aerobic, foci és játékos német nyelvi oktatásban részesülnek. Alsó tagozaton az oktatás integrált és emelt szintű nyelvtanulási lehetőséget kínálunk. Tanórán kívüli, a képességek differenciált fejlesztését szolgáló szakköreink: rajz, népi játékok, matematika, német, énekkar, sportkörök stb.
pedagógiai hitvallás: Gyermekközpontú óvodánk – a keresztény pedagógia elveire
alapozva – legfontosabb feladatának tekinti a vidám, szeretetteljes, élményre épülő, személyiségfejlesztő pedagógiai munkát. Iskolánkban elválaszthatatlan egységet alkot a keresztény értékrenden alapuló emberformálás és az ezredforduló elvárásainak megfelelő
képzés. Alsó tagozaton az alapkészségek megtanítása mellett a felzárkóztatás is célunk,
felső tagozaton pedig a továbbépíthető, általános műveltség biztosítása mellett a tehetséggondozás. A zene, mint a művészeti nevelési tárgyak egyike, sajátos feladatot vállal
a teljes értékű, harmonikus személyiség fejlesztésében. Egész pedagógiai tevékenységünk iránytűje a szeretet és a türelem, akkor is, amikor követelünk, rendet, fegyelmet
kérünk, és amikor tanítványaink jövőképét alakítjuk. „…legyetek igen buzgók és mutassátok meg sorjában hitetek által az erényt, az erény által a tudást…” (2 Pét 1,5).
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Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola

cím: 8360 Keszthely, Kossuth L. u. 75.
tel.: 83/511-687; 312-657
e-mail: ranolder@freemail.hu
igazgató: Pálné Szelencsik Klára

fax: 83/511-687
honlap: —

fenntartó: Veszprémi Főegyházmegye
alapítás éve: 2004
típus: általános iskola
végzettség: általános iskola 8 osztály
paptanár: 2
világi tanár: 22
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 2
osztálylétszám: min.: 8 max.: 25
idegen nyelv tanítása: angol, német nyelv
felvételi követelmény: Első osztályba a törvényi feltételeknek való megfelelés. Alapvető szempont, hogy a szülő és gyermeke elfogadják az intézmény pedagógiai programját
és eltökéltek legyenek annak megvalósítására. Második évfolyamtól felfelé a tanulmányi
eredményt, magatartást, hitoktatásban való részvételt is mérlegeljük. Kiegészítő szempont, ha az idősebb testvér már az iskola tanulója és van plébánosi (lelkészi) ajánlás.
Beiskolázásunkat nem köti körzethatár, a tanulók felvételéről az igazgató dönt.
képzési, szervezési sajátosságok: Újonnan induló iskolaként a hagyományos oktatási
módszereket választottuk, jelenleg emelt szintű oktatásunk nincs. A szakköri lehetőségeink sokszínűek, jól működő néptánccsoportunkba, énekkarunkba, vizuális, történelmi,
sport, színjátszó csoportokba lehet jelentkezni. Magyar és idegen nyelvi felkészítőn foglalkozunk a középiskolába készülőkkel. Tanulási nehézségekkel küzdő diákjainkat fejlesztő, felzárkóztató foglalkozásokon segítjük. Boppardi testvérvárosunk egyik iskolájával hosszú távú Európa Uniós projektmunkában dolgozunk együtt.
pedagógiai hitvallás: Korszerű módszerekkel olyan képességek, készségek kialakítása,
hogy tanulóink az adottságaiknak megfelelő középiskolákban megállják a helyüket, képesek legyenek az állandó ön-, át- és továbbképzésre, legyen igényük a testi, lelki egészségre, védjék és ápolják szűkebb és tágabb környezetüket. Mindezeket megelőzve azonban elsődleges feladatként a keresztény és magyar kultúrán, tanításon, értékrenden keresztül szeretnénk családot, hazát, embertársait tisztelő és elfogadó, nemcsak észben, de
szívben, lélekben is kiművelt ifjúságot nevelni.
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Regnum Katolikus Általános Iskola

cím: 1141 Budapest, Egressy út 178/g
tel.: 1/468-2762
e-mail: titkarsag@regnumiskola.hu
igazgató: Zay Andrea

fax: 1/273-3191
honlap: www.regnumiskola.hu

fenntartó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
alapítás éve: 1999
típus: általános iskola
végzettség: általános iskola 8 osztály
paptanár: —
világi tanár: 18
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 1
osztálylétszám: min.: 10 max.: 26
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: angol nyelv
II. idegen nyelv: német vagy francia nyelv
felvételi követelmény: Katolikus keresztény, vallását gyakorló család; iskolaérettség;
ismerkedő beszélgetés a szülővel és a tanulóval.
képzési, szervezési sajátosságok: Kiemelt szerepe van: nyelvtanulás, informatika, kerámia, népművészet, néptánc és népzene, sportolás, turisztika. Ezek egy része az iskola
helyi tantervébe is be van illesztve, más részük szabadidős tevékenység. Több szakkörünk áll tanulóink rendelkezésére. Iskolánkban a cilinder művészeti iskola kihelyezett
tagozata működik, mely bizonyítványt is ad.
pedagógiai hitvallás: Iskolánk jelmondatát Sík Sándortól kölcsönöztük: „hitre, tudásra,
szép életre, jóra…” – ez pedagógiai hitvallásunk lényege. Első helyen áll intézményünkben a keresztény értékrenden alapuló minőségi képzés, az alapismeretek begyakorlása.
A személyiségformálás, az egyéni tehetség kibontakoztatása is központi feladatunk, hiszen minden emberben van érték, ezt az értéket kell felismerni és maximumra fejleszteni.
A szép életre való nevelés alatt a családi életre való nevelést értjük.
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Római Katolikus Általános Iskola

cím: 8660 Tab, Templom tér 2-6.
tel.: 84/525-035
e-mail: romkitab@romkitab.sulinet.hu
igazgató: Sári Gyuláné

fax: 84/525-035
honlap: —

fenntartó: Kaposvári Egyházmegye
alapítás éve: 1994
típus: általános iskola (koedukált)
végzettség: általános iskola 8 osztály
paptanár: —
világi tanár: 18
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 1
osztálylétszám: min.: 21 max.: 30
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: német nyelv 1-8. osztályban
II. idegen nyelv: angol nyelv 1-8. osztályban
felvételi követelmény: iskolaérettség
képzési, szervezési sajátosságok:
Sport, szakkörök, informatikai és nyelvtanulási lehetőség áll tanulóink rendelkezésére
nagyobb óraszámban.
pedagógiai hitvallás:
Hangsúlyos az alapismeretek begyakoroltatása a továbbtanulás érdekében, nevelésünkben a keresztény ember személyiségének kialakítására törekszünk, emiatt szoros kapcsolatot alakítunk ki a családokkal, igyekszünk velük együttműködni.
Különös gondot fordítunk a hátrányos helyzetű tanulók nevelésére, oktatására.
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Római Katolikus Óvoda
(Gerendás)

cím: 5925 Gerendás, Petőfi u. 1.
tel.: 66/249-347
e-mail: —
óvodavezető: Otlec Sándorné

fax: 66/249-347
honlap: —

fenntartó: Szeged-Csanádi Egyházmegye
alapítás éve: 1991
típus: óvoda
nevelőtestület összetétele: szerzetes óvodapedagógus: — világi óvodapedagógus: 4
létszámadatok: óvodai csoportok száma: 2
csoportlétszám: 19
felvételi követelmény: —
képzési, szervezési sajátosságok: —
pedagógiai hitvallás:
A gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszünk. A katolikus óvoda egész napja
– a játék, a munka és a tanulás, a közösségformálás – sajátos világszemlélettel történik.
Felelősségteljes, lelkiismeretes munkavégzést vállalunk. Jellemző legyen ránk: áradjon
belőlünk a krisztusi szeretet. Így gyermekeinket a szépre, jóra fogékony, Istent és embertársait szerető emberekké neveljük. Közvetítsük a keresztény értékeket, a mindennapi
élethelyzetekben valósítsuk meg az evangélium tanítását.
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Római Katolikus Óvoda
(Szeged)

cím: 6723 Szeged, Avar u. 5.
tel.: 62/492-008
e-mail: —
óvodavezető: Katona Zsoltné

fax: 62/492-008
honlap: —

fenntartó: Szeged-Csanádi Egyházmegye
alapítás éve: 1936 / 1990
típus: óvoda
nevelőtestület összetétele: szerzetes óvodapedagógus: — világi óvodapedagógus: 4
létszámadatok: óvodai csoportok száma: 2
csoportlétszám: 23, 27 fő
felvételi követelmény:
Katolikus óvodánk nyitott mindazon családok számára, akik elfogadják az óvoda katolikus szellemiségét.
képzési, szervezési sajátosságok:
Gyermekközpontú, keresztény értékrenden alapuló nevelési programunkkal – melyet átsző a játék – kívánunk a családoknak segítségére lenni gyermekeik nevelésében. A gyermeki személyiséget életkoronként és egyénenként kívánjuk fejleszteni, megteremtve
hozzá az egészséges életmód feltételeit és a megfelelő személyi és tárgyi környezetet.
Különösen alkalmas erre a gyermekek értelmi fejlődését segítő epochális rendszer. A hit
ébresztésével gazdagítani szeretnénk a gyermekek egész személyiségét.
pedagógiai hitvallás:
„És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és
ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincs énbennem, semmi vagyok” (1 Kor 13,2).
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Római Katolikus Óvoda
(Tab)

cím: 8660 Tab, Kossuth L. u. 33.
tel.: 84/320-434
e-mail: —
óvodavezető: Ruzsáné Szili Julianna

fax: 84/320-434
honlap: —

fenntartó: Kaposvári Egyházmegye
alapítás éve: 1926 / 1993
típus: óvoda (koedukált)
nevelőtestület összetétele: szerzetes óvodapedagógus: — világi óvodapedagógus: 5
létszámadatok: óvodai csoportok száma: 3
csoportlétszám: 16-20
felvételi követelmény:
Óvodaérettség. Az óvoda katolikus, keresztény szellemű nevelésével való azonosulás,
együttműködési készség.
képzési, szervezési sajátosságok:
Az angol nyelvvel való játékos ismerkedés. Logopédiai, nevelési tanácsadói foglalkozások biztosítása szükség szerint.
pedagógiai hitvallás:
Legfőbb célunk a HIT felébresztése és a gyerekek életkorához mért fejlesztése. „Elültetjük” a keresztény értékek kis magvacskáit, és nap mint nap tápláljuk, gondozzuk szeretettel, tisztelettel, odafigyeléssel. Az egész napot átható keresztény szellemű nevelésre
törekszünk. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy óvodánkban a légkör mindig családias,
szeretetteljes legyen. Fontos feladatnak tartjuk a gyerekek személyiségének formálását,
illetve differenciált, egyéni bánásmód alkalmazását.
Segítjük a családokat a keresztény nevelés helyes értelmezésében, hogy az óvodai nevelés és a családi nevelés egymást kiegészítve tölthesse be szerepét.
Felelősek vagyunk azért, hogy intézményünkből évek múlva is tiszta szívű, mély érzésű,
a keresztény értékek magvait magukban hordozó gyermekek kerüljenek ki. Fontosnak
tartjuk, hogy a szülők támogassák nevelési elveinket, higgyenek a keresztény értékek
„embert erősítő” voltában.
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„Sancta Maria” Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézet, Leánygimnázium és Kollégium

cím: 3300 Eger, Kossuth L. u. 8.
tel.: 36/312-190
e-mail: dallos@sancta-maria.sulinet.hu
igazgató: Varga Pál

fax: 36/515-309
honlap: www.sancta-maria.sulinet.hu

fenntartó: Congregatio Jesu
alapítás éve: 1852 / 1990
típus: 4 évfolyamos általános iskola, 8 évfolyamos leánygimnázium, zeneiskola, kollégium
végzettség: általános iskola 4, illetve 8 osztály, alapfokú zenei ismeretek, gimnáziumi
érettségi
paptanár: 2
világi tanár: 65
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 4
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: 230
párhuzamos osztályok száma: 1-2
osztálylétszám: min.: 17 max.: 35
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: angol, német, olasz nyelv – 8 éven át
II. idegen nyelv: angol, német, olasz, francia nyelv – 4 éven át
felvételi követelmény: Az általános iskolába a hatodik életévüket betöltött, iskolaérett
kislányokat fogadjuk. A gimnáziumba az általános iskola 4. osztályát jó tanulmányi eredménnyel végzett, hitbeli növekedésre nyitott, tehetséges leánytanulók jelentkezését várjuk. A felvételi elbeszélgetést matematika, magyar és hittan tantárgyakból tartjuk. Zeneiskolánkban saját növendékeink tanulnak. Kollégiumunkban a nem egri diákok számára
biztosítunk férőhelyet.
képzési, szervezési sajátosságok: Kórus, tömegsport, kézilabda, kosárlabda, úszás, kerámia, ECDL vizsgára felkészítő számítástechnika szakkör, nyári intenzív nyelvi táborok.
pedagógiai hitvallás: A teljes ember – értelem és érzelmek – formálását a tanuló személyiségének központba állításával és feltétlen elfogadásával, rendszeres lelki programokkal próbáljuk biztosítani. A helyes életcélok és életvezetés kialakításában szeretnénk
segíteni a tanulóinkat határozott értékrend átadásával. Célunk keresztény meggyőződésű,
hazánk erkölcsi megújulását szolgálni kész, művelt fiatalok nevelése, felkészítése az
érettségire, a felsőfokú továbbtanulásra és a nyelvvizsgára.
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Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola

cím: 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 31.
tel.: 66/323-524; 444-065
e-mail: savioiskola@freemail.hu
igazgató: Caimacan Klára

fax: 66/323-524
honlap: www.extra.hu/savioiskola

fenntartó: Szeged-Csanádi Egyházmegye
alapítás éve: 1994
típus: általános iskola
végzettség: általános iskola 8 osztály
paptanár: —
világi tanár: 21
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 1
osztálylétszám: min.: 12 max.: 25
idegen nyelv tanítása: német és angol nyelv
felvételi követelmény: Iskolánk mindenki számára nyitott, feltétel az iskolaérettség.
képzési, szervezési sajátosságok:
A matematika tantárgyat emelt szinten oktatjuk. Angol és német nyelvet 7. és 8. osztályban csoportbontásban megnövelt óraszámban tanítjuk. Szakkörökön (kézilabda, foci, tenisz, úszás, torna, néptánc, társastánc, énekkar, irodalmi színpad, gépírás, ügyes kezek,
matematika), szabadidős foglalkozásainkon minden gyermek kibontakoztathatja tehetségét, és sikerélményhez juthat.
pedagógiai hitvallás:
Iskolánk célja a szép, hosszú gyermekkor és nyugodt, felszabadult tanulási légkör biztosítása. Feladatunk, hogy felkészítsük tanulóinkat a továbbtanulásra és helytállásra. A
magas színvonalú oktatás igazodik az életkori sajátosságokhoz és az egyénekhez. Don
Bosco megelőző módszerével nevelve fontosnak tartjuk, hogy diákjaink kiegyensúlyozott, becsületes, tisztességes, boldog és nem utolsósorban keresztény felnőtté váljanak,
akik megtalálják helyüket a világban, magukban hordozva az evangélium és az Egyház
tanítását.
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Sík Sándor Római Katolikus Általános Iskola

cím: 8743 Zalaszabar, Újtelep u. 1/a
tel.: 93/389-028
e-mail: romkatszabar@freemail.hu
igazgató: Molnár Sándor

fax: 93/389-028
honlap: —

fenntartó: Kaposvári Egyházmegye
alapítás éve: 1991
típus: általános iskola (koedukált)
végzettség: általános iskola 8 osztály
paptanár: 1
világi tanár: 19
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 1
osztálylétszám: min.: 12 max.: 24
idegen nyelv tanítása: angol / német nyelv 5+1 éven át
felvételi követelmény:
A településről és vonzáskörzetéből minden iskolaérett tanulót felveszünk.
képzési, szervezési sajátosságok:
Az iskola – az utóbbi évek fejlesztésének következtében – rendelkezik minden tárgyi felszereléssel. A szakos ellátottság is tartósan jónak mondható. Az alapórákon kívül a gyerekeknek lehetőségük van különböző szakkörökön (énekkar, idegen nyelvi, kézműves,
sport, természetvédő, nyelvművelő, modern tánc, programozó, matematika) és művészeti
foglalkozásokon (zongora, néptánc, színjátszás) gyarapítani tudásukat. Ezen kívül megoldott a gyerekek úszásoktatása is. Mivel jelentős a hátrányos helyzetű gyerekek száma,
a tantestület kidolgozta és működtet egy felzárkóztató és integrációs programot.
pedagógiai hitvallás:
Az általános oktatási célokon kívül a gyakorló keresztény emberképet kívánjuk kialakítani tanítványainkban, hogy olyan felnőttekké váljanak, akik aktív tagjai keresztény közösségüknek és hasznos polgárai hazánknak. Azt reméljük, hogy intézményünk tanárainak és diákjainak az előzőekben megfogalmazott életformája példává válik a környéken
élők számára is.
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Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

cím: 4024 Debrecen, Szent Anna utca 20-26.
tel.: 52/533-084
fax: 52/534-600
e-mail: svetits@svetits.hu
honlap: www.svetits.hu
igazgató: Zsendovits M. Anna
fenntartó: Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek alapítás éve: 1896
típus: Jelenleg többcélú az intézmény: óvoda, 6 évfolyamos általános iskola (koedukált), 6 évfolyamos gimnázium és diákotthon (csak lányok számára), nyelvi előkészítő év + 4 évfolyamos gimnázium (csak lányok számára).
végzettség: általános iskola 6, illetve 8 osztály, gimnáziumi érettségi
paptanár: 3
világi tanár: 70
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 9
világi óvodapedagógus: 7
párhuzamos osztályok száma: 2
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: 190
osztálylétszám: min.: 18 max.: 30 (ált. isk.), 36 (gimn.)
óvodai csoportlétszám: 25
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: angol / német nyelv
II. idegen nyelv: latin / francia / olasz / angol / német nyelv
felvételi követelmény: óvoda: nincs; általános iskola: iskolaérettség; gimnázium: magyar, matematika, hittan tananyag, általános műveltség, értő olvasás, beszédkészség
képzési, szervezési sajátosságok: A gimnáziumban kéthetente szombaton is van tanítás
(5+6 nap). A kollégisták az itt töltött hétvégéken közös programokon, kirándulásokon
vesznek részt. Intézményünkben működik kórus, néptánc, társastánc, nyelv- és informatikatanulási lehetőség, számos tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozás. Sportolási
lehetőséget (úszás, foci, floorball, kosárlabda, aerobik, röplabda, szertorna) biztosítunk.
pedagógiai hitvallás: Nevelésünkben meghatározónak tartjuk a katolikus egyház tanítását és az Iskolanővérek lelkiségét. A katolikus intézmény sajátossága, hogy a valóságról, a világról és az emberről alkotott keresztény felfogásra épít. Nevelési tervének Krisztus az alapja. „Számunkra a nevelés azt jelenti, hogy az embereket, mint Isten képmására alkotott teremtményeket, teljes kibontakozásukhoz segítsük, és képessé tegyük őket,
hogy adottságaikat bevessék a föld emberhez méltóvá alakításába” (Iskolanővérek Szabálya: Küldetéstek van… Konst. 22.).
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Szalézi - Irinyi Középiskola

cím: 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u. 63.
tel.: 33/504-210
fax: 33/504-381
e-mail: kissiny@freemail.hu
honlap: www.nyuszi.sulinet.hu
igazgató: Kiss István
fenntartó: Szalézi Szent Ferenc Társaság
alapítás éve: 2001
típus: gimnázium, szakközépiskola
végzettség: érettségi
paptanár: 2
világi tanár: 29
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 1
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 3
osztálylétszám: min.: 17 max.: 28
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: angol nyelv
II. idegen nyelv: német nyelv
felvételi követelmény: Felvételi elbeszélgetés alapján vesszük fel tanulóinkat.
képzési, szervezési sajátosságok:
• 6 és 4 osztályos gimnázium szakmai orientációkkal (számítástechnika, kémia)
• alapfokú oktatás (általános iskolás korúak tanulószobai ellátása)
• általános középfokú oktatás (szakmai középfokú oktatás, elméleti és gyakorlati képzés)
• felsőoktatás (akkreditált képzés, elméleti és gyakorlati képzés)
• máshová nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás
• munkahelyi étkeztetés (diák- és felnőttétkeztetés)
pedagógiai hitvallás:
„Don Bosco szándékához híven »becsületes polgárokat és jó keresztényeket« igyekszünk
nevelni.”
Nevelési célkitűzéseink sarokpontja a katolikus egyház tanításából és gyakorlatából fakadó, az istenhit által folyamatosan támogatott emberszeretet, amellyel szervesen összefonódik Don Bosco nevelési módszere
A ma már részben összemosódó gimnáziumi és szakközépiskolai képzésünk széles alapműveltséget kíván nyújtani, szakmai képzésünk pedig az ajánlott állami tantervek alkalmazásával európai elfogadási szintű szakmai tudást tűz ki célul.
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Szalézi Kollégium
(Balassagyarmat)

cím: 2660 Balassagyarmat, Ady Endre út 1.
tel.: 35/301-765
fax: 35/301-683
e-mail: szalezikollegium@freemail.hu
honlap: —
igazgató: Dr. Rózsa Györgyné
fenntartó: Szalézi Szent Ferenc Társaság
alapítás éve: 1997
típus: kollégium (fiúk és lányok számára)
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
paptanár: —
világi tanár: 9
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: 210
felvételi követelmény: —
képzési, szervezési sajátosságok:
Érettségi-felvételi előkészítők (magyar, matematika, idegen nyelvek, biológia, történelem), tantárgyi korrepetálások (magyar, történelem, matematika, fizika, biológia, idegen
nyelvek, pedagógia, pszichológia), felzárkóztató programok (matematika, helyesírás,
szövegértés), francia szakkollégium, angol szakkollégium, informatika szakkör – Internet-használat, könyvtárismeret, hitoktatás, színjátszó kör, kórus, képzőművészeti műhely,
callanetics, aerobic, kosárlabda, röplabda, labdarúgás, tollaslabda, asztalitenisz, tenisz,
tornatermi foglalkozások.
pedagógiai hitvallás:
Változó és gyorsuló időben, új követelmények és feltételek közepette fogalmazzuk meg
céljainkat és alapelveinket. A nagy társadalmi koncepciók mellett a szülők és tanulók
egyéni elvárásait is figyelembe véve dolgozunk, nem tévesztve szem elől, hogy a katolikus kollégiumnak apostoli küldetésnek is eleget kell tennie. Don Bosco megelőzési módszere különösen fontossá vált napjainkban. A pedagógiai lelkipásztorkodás és spiritualitás egyesít nevelőket és nevelteket, tartalmakat és módszereket. Az eredményes felzárkóztatás, tehetséggondozás, de mindenekfelett az embertársakkal, a természettel, a teremtett világgal való harmónia megteremtésének érdekében változatos, tanulást segítő és
szabadidős foglalkozásokat szervezünk. Fontosnak tartjuk a katolikus, keresztény értékrenden alapuló minőségi képzést is.
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Szalézi Kollégium
(Szombathely)

cím: 9700 Szombathely, Táncsics M. u. 44.
tel.: 94/313-193
fax: 94/318-054
e-mail: szkolesz@freemail.hu
honlap: —
igazgató: Bárány Ferenc
fenntartó: Szalézi Szent Ferenc Társaság
alapítás éve: 1991
típus: kollégium
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
paptanár: —
világi tanár: 2
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: 80
felvételi követelmény:
Kollégiumi férőhelyet biztosítunk vallási felekezetre és világnézeti hovatartozásra való
tekintet nélkül minden olyan Szombathelyen tanuló közép- és főiskolás fiúnak, akik elfogadja intézményünk házirendjét.
képzési, szervezési sajátosságok:
Teret adunk minden olyan, fiataljaink által kezdeményezett törekvésnek, programnak,
mely a keresztény értékek közvetítésére, a szabadidő kulturált és hasznos eltöltésére irányul. Mindezek az öntevékenység által segítik szalézi pedagógiánk kiteljesedését. Keresztény szellemű életvezetési klubot és Bibliakört működtetünk heti rendszerességgel.
pedagógiai hitvallás:
„Meg akarom mutatni neked az utat, hogy boldog légy!” „Minden fiúban, még a legszerencsétlenebben is van a jóság számára egy hozzáférhető pont, és a nevelő elsőrendű
feladata, hogy megtalálja ezt a pontot.”
(Don Bosco)
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Szent András Általános Iskola

cím: 2000 Szentendre, Bajcsy-Zs. u. 4.
tel.: 26/310-529; 312-565
e-mail: szentandras@freemail.hu
igazgató: Bukovszkiné Csoba Zsuzsa

fax: 26/310-529
honlap: —

fenntartó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
alapítás éve: 1890 / 1993
típus: 8 évfolyamos általános iskola
végzettség: általános iskola 8 osztály
paptanár: 1
világi tanár: 32
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 2
osztálylétszám: min.: 24 max.: 30
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: német nyelv
II. idegen nyelv: angol nyelv
felvételi követelmény:
Azon katolikus családok iskolaérett gyermekeit fogadjuk, akik életének középpontjában
a hit, a szeretet, a megértés áll.
képzési, szervezési sajátosságok:
A hittanoktatás beépül tanulóink órarendjébe. Délutáni órakeretben ének-zene, idegennyelv-oktatás mellett kórus működik iskolánkban. A mindennapos testnevelés több sportág keretében valósul meg. A választékot kézműves szakkörök színesítik.
pedagógiai hitvallás:
Fontosnak tartjuk, hogy tevékenységünk fő alapelve a gyermekközpontúság legyen, amely az empátiát, a pozitív késztetést, a támogatást, a bizalmat, az önbizalom növelését,
a sikerhez való segítést és a szeretetet jelenti számunkra. Vállaljuk, hogy közösségünk
folyamatosan éli és átadja gyermekeinknek a katolikus hitet. Célunk megalapozott ismeretekkel rendelkező, sokoldalúan képzett, a világra nyitott, a keresztény értékrendet ismerő és elfogadó hitüket gyakorló gyermekek nevelése, akik a nálunk eltöltött évek után
ezeket az értékeket további életük során is képviselik.

213

Szent András Óvoda

cím: 2000 Szentendre, Bükköspart 29/b
tel.: 26/311-608
e-mail: andrasovi@freemail.hu
óvodavezető: Pieke Ágnes

fax: 26/311-608
honlap: —

fenntartó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
alapítás éve: 1992
típus: óvoda
nevelőtestület összetétele: szerzetes óvodapedagógus: — világi óvodapedagógus: 9
létszámadatok: óvodai csoportok száma: 4
csoportlétszám: max. 25 fő
felvételi követelmény: Egyetértés az óvoda nevelési programjával.
képzési, szervezési sajátosságok: —
pedagógiai hitvallás:
Fontos feladatunk a keresztény világnézet közvetítése, a keresztény értékek átadása,
megőrzése. Célunk a gyermekek teljes értékű, harmonikus személyiségfejlesztése.
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Szent Anna Katolikus Általános Iskola

cím: 9317 Szany, Ifjúság u. 1.
tel.: 96/287-882
e-mail: —
igazgató: Tóth Tibor

fax: 96/288-021
honlap: —

fenntartó: Győri Egyházmegye
alapítás éve: 1992
típus: általános iskola
végzettség: általános iskola 8 osztály
paptanár: 1
világi tanár: 24
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 1-2
osztálylétszám: min.: 14 max.: 25
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: német nyelv
II. idegen nyelv: angol nyelv
felvételi követelmény: iskolaérettség
képzési, szervezési sajátosságok:
Felzárkóztató és fejlesztő foglalkozások, illetve tehetséggondozás, a sajátos nevelési igényű tanulók gyógypedagógiai ellátása. Szakkörök: matematika, magyar, énekkar. Sport:
futball, kézilabda, kosárlabda.
pedagógiai hitvallás:
A tanulók keresztény személyiségének teljes formálása, amelynek alapja a pedagógus
példamutatása. Célunk a továbbtanulásra való felkészítés és a sajátos nevelési igényű tanulók gyógypedagógiai ellátása integrált oktatási formában. Kiemelt feladatunk a továbbtanulásra való felkészítés, illetve a szülői házzal történő jó kapcsolat fenntartása.

215

Szent Anna Katolikus Általános Iskola és Diákotthon

cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 8.
tel.: 77/401-630
e-mail: szentanna@emitelnet.hu
igazgató: Kiss Györgyné

fax: 77/401-630
honlap: —

fenntartó: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye
alapítás éve: 1992
típus: általános iskola, kollégium
végzettség: általános iskola 8 osztály
paptanár: 2
világi tanár: 21
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: 30
párhuzamos osztályok száma: 1-2
osztálylétszám: min.: 14 max.: 29
idegen nyelv tanítása: angol / német nyelv heti 2-5 órában 5-8 éven át
felvételi követelmény: iskolaérettség
képzési, szervezési sajátosságok: • első osztálytól angol tagozat
• szakkörök: kézműves, néptánc
• informatikaoktatás ötödik osztálytól
pedagógiai hitvallás:
Tanulóinkat az irántuk érzett szeretetből és felelősségből fakadóan a keresztény értékrendre épülő biztos erkölcsi alapokkal és megfelelő ismeretekkel indítjuk el. A tehetséges tanulók fejlesztése mellett felvállaljuk a gyengébb képességű és hátrányos helyzetű
tanulók nevelését, oktatását is. Fontosnak tartjuk a tanár és diák személyes kapcsolatára
épülő családias légkör megteremtését.
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Szent Anna Katolikus Óvoda

cím: 1047 Budapest, Liszt F. u. 18.
tel.: 1/369-0962
e-mail: sztanna@mailbox.hu
óvodavezető: Sergőné Egedi Katalin

fax: 1/369-0962
honlap: www.tar.hu/szentannaovoda

fenntartó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
alapítás éve: 2002
típus: óvoda
nevelőtestület összetétele: szerzetes óvodapedagógus: — világi óvodapedagógus: 7
létszámadatok: óvodai csoportok száma: 3
csoportlétszám: 16-24
felvételi követelmény:
Felvételi nincs, de a jelentkezések elbírálásánál elsőbbséget élveznek a gyakorló keresztény családok gyermekei és mindazok, akik a keresztény eszmeiséget elfogadják.
képzési, szervezési sajátosságok: —
pedagógiai hitvallás:
Óvodánkban minden kollégánk számára a legfontosabb a gyermekekben és általuk a családokban a keresztény értékek megalapozása és kialakítása. Ezt a feladatunkat a művészeti nevelés eszközeivel szeretnénk még hatékonyabbá tenni. Célunk olyan szeretetteljes,
családias légkör kialakítása, amelyben a gyermekek biztonságot, törődést, odafigyelést,
bizalmat élveznek.
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Szent Anna Római Katolikus Óvoda

cím: 8500 Pápa, Zimmermann u. 10.
tel.: 89/324-907
e-mail: szentannaovoda@freemail.hu
óvodavezető: Veisz Endréné

fax: 89/324-907
honlap: —

fenntartó: Veszprémi Főegyházmegye
alapítás éve: 1991
típus: napköziotthonos óvoda
nevelőtestület összetétele: szerzetes óvodapedagógus: — világi óvodapedagógus: 11
létszámadatok: óvodai csoportok száma: 5
csoportlétszám: 20-25
idegen nyelv tanítása: játékos német nyelvi foglalkozások
felvételi követelmény: —
képzési, szervezési sajátosságok: —
pedagógiai hitvallás:
„Az ember hit nélkül olyan, mint a vándor cél nélkül!” (Szent Ágoston).
Óvodánk nevelési célja a gyermeki személyiség kibontakoztatása, fejlesztése, a keresztény hit felébresztése, valláserkölcsi nevelés biztosítása, az életre való felkészítés. Célunk
elérése a gyermekek egyéni sajátosságainak és eltérő fejlődési ütemének figyelembevételével, a családi nevelésre alapozva, tevékenységeken keresztül valósul meg, és átfogja
az óvodai élet minden területét. A gyermekek kíváncsiságára és tevékenységvágyára
építve elősegítjük, hogy rá tudjanak csodálkozni az emberi és a természeti környezetben
megmutatkozó igazra, jóra, szépre, és képessé váljanak ezek védelmére.
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Szent Benedek Általános Iskola és Két Tanítási Nyelvű Gimnázium

cím: 1011 Budapest, Fő utca 30.
tel.: 1/201-4328
e-mail: titkarsag@sztbenedek.sulinet.hu
igazgató: Tóth Gábor

fax: 1/201-4328/126
honlap: www.sztbenedek.sulinet.hu

fenntartó: Krisztus Légiója Kongregáció
alapítás éve: 1927 / 1994
típus: általános iskola és 8 évfolyamos gimnázium
végzettség: általános iskola 4 osztály és gimnáziumi érettségi
paptanár: 1
világi tanár: 38
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 1
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 2
osztálylétszám: min.: 12 max.: 36
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: angol nyelv
II. idegen nyelv: német / francia / spanyol / latin nyelv
felvételi követelmény:
Hívő keresztény elkötelezettség a jelentkező szülőktől és diákoktól.
Első osztályba érkezőknek: iskolaérettség igazolása.
Gimnáziumba jelentkezőknek: koruknak megfelelő magas szintű jártasság anyanyelvből,
matematikából és hittanból. A szóbeli felvételi meghallgatáson eredményes szereplés.
képzési, szervezési sajátosságok: Az általános iskolában koedukált osztályok. Az ötödik évfolyamtól külön fiú és leány osztályok. Hittan tanítás 12 éven át. Heti szentmisék
az órarendbe építve. 40 perces tanítási órák. Folyamatosan megemelt óraszámok matematikából és angolból. Kötelező angol 4. osztálytól, kötelezően választott második idegen nyelv 9. osztálytól. A 9. évfolyamon angol nyelvi előkészítő osztály, a követő tanévekben magyar-angol két tannyelvű osztály is indul a hagyományos képzésű osztályok
mellett.
pedagógiai hitvallás: „A tanárnak minden egyes diákjába bele kell élnie magát, addig
kell imádkoznia érte, amíg megtalálja a kulcsot, hogy a másik titkához vezető ajtót
megnyissa, hogy kapcsolatba hozza saját lehetőségeivel és képességeivel, személyes
hivatásával, amely egyedül csak ezé a diáké. A nevelést Szent Benedek legfőképpen
művészetnek tartja, amely arra szolgál, hogy az életet előcsalogassa, az egyes ember
életét szolgálja.” (Részlet az iskola pedagógiai programjából.)
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Szent Benedek Katolikus Általános Iskola

cím: 9500 Celldömölk, József Attila utca 1.
tel.: 95/525-200
fax: 95/525-205
e-mail: szbki@cellkabel.hu
honlap: http://szbki.cellkabel.hu
igazgató: Czupor Attila
fenntartó: Szombathelyi Egyházmegye
alapítás éve: 1994
típus: 8 évfolyamos általános iskola
végzettség: általános iskola 8 osztály
paptanár: —
világi tanár: 19
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 1
osztálylétszám: max.: 19
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: német nyelv
II. idegen nyelv: angol nyelv
felvételi követelmény: A keresztény értékrend elfogadása, iskolaérettség.
képzési, szervezési sajátosságok: • nyelvoktatás bontott csoportokban
• órarendbe épített táncoktatás
pedagógiai hitvallás: Az iskola felmenő rendszerben alakult ki, s ez idő alatt mindig
törekedett a keresztény értékeket megvalló pedagógusok felvételére. Így a jelenlegi tantestület jó közösséggé formálódott. Az oktatási tevékenység színvonalasságára törekszünk, s ezt az itt tanítók szakmai felkészültsége és mély lelkiismeretessége biztosítja.
Két kiemelten fontos terület a gyengék felzárkóztatása és a tehetséges diákok továbbképzése, gondozása. A diákok családias légkörben tanulhatnak az újonnan kialakított, igényes kivitelezésű iskolaépületben. Az iskola célja volt mindig a közösségépítés, amely a
kereszténység vonzóvá tételét is szolgálja. Családnapokon, kötetlen programú találkozókon, mentálhigiénés foglalkozásokon keresztül igyekeznek közel kerülni a pedagógusok
a diákokhoz és még inkább szüleikhez, hogy az iskolai és az otthoni nevelést közös
alapokra helyezzék. Az iskola hosszabb távra tervez, hiszen azon túl, hogy a szükséges
tudást közvetíti a diákoknak, nevelési elveivel szeretné elérni, hogy a kimaradt diákok a
későbbiekben is, s majd felnőttként is az egyház hűséges tagjai maradjanak, és hiteles
keresztényként éljenek a világban.
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Szent Család Óvoda
(alapítványi fenntartású)

cím: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 12.
tel.: 92/596-932
fax: 92/596-933
e-mail: stcsalad@t-online.hu
honlap: —
óvodavezető: Farkas Zoltánné
fenntartó: Gyermekeinkért 2000 Alapítvány
alapítás éve: 1997
típus: óvoda
nevelőtestület összetétele: szerzetes óvodapedagógus: — világi óvodapedagógus: 6
létszámadatok: óvodai csoportok száma: 3
csoportlétszám: 25
felvételi követelmény:
Szeptember 15-éig betöltött 3. életév; a családok együttműködése a keresztény értékrenden alapuló nevelésünkben.
képzési, szervezési sajátosságok:
Az óvodapedagógusok évente közös lelkigyakorlatokon, szakmai és teológiai továbbképzéseken vesznek részt. Az óvoda elköteleződését a családpasztoráció irányában a
szülők és pedagógusok által közösen működtetett egyesület keretében oldja meg. Az
egyesület a keresztény nevelést vállaló családok számára szervez sokszínű szociális,
kulturális és ismeretszerző programokat.
pedagógiai hitvallás:
Számunkra a gyermeknevelés Istentől kapott feladat: örömmel, teljes odaadással az Ő
dicsőségére végzett szolgálat, melyben személyiségünk, elköteleződésünk tükröződik.
A különórák, speciális foglalkozások sora helyett a nyugodt, kiegyensúlyozott légkörben a játék, játékos nevelés kap hangsúlyt. Értékeink a közösség építése, az összetartozás erősítése, egymás segítése és a testvéri szeretet hirdetése.
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Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola
(Érsekvadkert)

cím: 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 120.
tel.: 35/340-431; 340-014
e-mail: szt.erzsebet.iskola@is.hu
igazgató: Nagyné Kristók Mária

fax: 35/340-431
honlap: —

fenntartó: Váci Egyházmegye
alapítás éve: 1992
típus: általános iskola
végzettség: általános iskola 8 osztály
paptanár: 1
világi tanár: 15
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 1
osztálylétszám: min.: 8 max.: 18
idegen nyelv tanítása:
I. idegen nyelv: angol nyelv – alsó tagozatban heti 1-3 óra, felső tagozatban heti 4 óra
II. idegen nyelv: német nyelv – szakkör (tervezet)
felvételi követelmény:
A keresztény értékrendnek, az iskola pedagógiai programjának és a házirendnek az elfogadása; iskolaérettség.
képzési, szervezési sajátosságok:
Idegen nyelvet 1. osztálytól tanítunk, felső tagozatban emelt szinten. Számítástechnikaoktatás 5. osztálytól van, matematikát 1-8. osztályig heti 4 órában tanítunk.
Szakköreink: kézműves, néptánc, énekkar, sakk, színjátszó, élővilág, atlétika.
Igény szerint sítábort, úszótanfolyamot és nyári tábort szervezünk.
A szülők jóváhagyásával erdei iskolába megyünk.
A balassagyarmati Művészeti Iskola intézményünkben is biztosítja a hangszeres oktatást.
pedagógiai hitvallás:
Célunk a keresztény értékrend alapján nyugvó, a magyar hagyományokat tiszteletben
tartó, családias légkörű, gyermekközpontú nevelés, oktatás megvalósítása. Segítjük a fiatalokat, hogy megérjenek a szabadság felelős használatára, felismerjék az igazi értékeket,
és példamutatásukkal támogassák az egyházközséget.
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Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola
(Pécel)

cím: 2119 Pécel, Kossuth L. tér 7.
tel.: 28/547-301
e-mail: linak@szerzsebet.sulinet.hu
igazgató: Elek Zenóbia

fax: 28/547-300
honlap: —

fenntartó: Váci Egyházmegye
alapítás éve: 1993
típus: általános iskola
végzettség: általános iskola 8 osztály
paptanár: —
világi tanár: 15
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 1
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 1
osztálylétszám: min.: 15 max.: 30
idegen nyelv tanítása: angol vagy német nyelv heti 2, 3, 5 órában 8 éven keresztül
felvételi követelmény:
Nyitottság a keresztény értékrend iránt, a szülő fogadja el az iskola nevelési elveit, a
gyermek vegyen részt az előkészítő játékos foglalkozásokon.
képzési, szervezési sajátosságok:
Kiemelt fontosságú iskolánkban: az anyanyelv, az idegen nyelvek, az informatika tanítása. Minden nap testnevelés-, néptánc-oktatás (I-IV.-ben) – fejlesztő egyéni foglalkozás,
tehetséggondozás szakkörök keretében, úszás, széles körű kulturális tevékenység folyik
iskolánkban.
pedagógiai hitvallás:
Olyan légkört kívánunk teremteni, amelyben tanulóink otthon érezhetik magukat. Célunk
a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, szakszerű ismeretek, értékek közvetítése, képességeik és készségeik fejlesztése. Szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedék felnevelése, szorosan együttműködve a családdal. Pedagógiai programunk kulcsszavai: családias légkör, szerető támogatás, gyermekközpontúság, differenciált munka,
felzárkóztatás, fejlesztés, értékközvetítés, hagyományteremtés, példamutatás, hitre, hitvallásra nevelés, együttműködés a családdal.
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Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda

cím: 6600 Szentes, Erzsébet tér 1.
tel.: 63/561-140
fax: 63/561-141
e-mail: szenterzsebetisk@freemail.hu
honlap: www.szterzsebet-szentes.sulinet.hu
igazgató: Nemes Éva
fenntartó: Szeged-Csanádi Egyházmegye
alapítás éve: 1772 / 1993
típus: általános iskola (koedukált)
végzettség: általános iskola 8 osztály
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
paptanár: 1
világi tanár: 45
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 2-3
osztálylétszám: min.: 15 max.: 26
idegen nyelv tanítása: angol, francia nyelv
felvételi követelmény:
Iskolaérettség, a keresztény értékrend elfogadása, az iskola pedagógiai programjában leírtak és a házirendben foglaltak szerinti élet.
képzési, szervezési sajátosságok:
Alapozó szakaszban fejlesztőpedagógus, franciából és matematikából kiemelt tehetséggondozás, számítástechnika, színjátszás, néptánc, DSK, rendszeres úszásoktatás első osztálytól, tenisz, sakk, röplabda, labdarúgás.
pedagógiai hitvallás:
„Perzselő szomjat kelteni a jóra”
(Weöres Sándor)

Szent Erzsébet példája nyomán életünk célja nem a teljesítmény, nem a siker, nem a másokat eltipró „önmegvalósítás”, hanem szolgálat, dicséret, áldás, hála mindazért, amit
kaptunk és amit adhatunk.
Iskolánk alapítványa a Szent Erzsébet Rózsái Alapítvány.
Számlaszám: 57200031-10042009

224

Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda

cím: 6600 Szentes, Villogó u. 5.
tel.: 63/311-234
e-mail: —
óvodavezető: Borbásné Kerekes Angéla

fax: 63/311-234
honlap: —

fenntartó: Szeged-Csanádi Egyházmegye
alapítás éve: 1997
típus: óvoda (koedukált)
nevelőtestület összetétele: szerzetes óvodapedagógus: — világi óvodapedagógus: 6
létszámadatok: óvodai csoportok száma: 3
csoportlétszám: max. 25
felvételi követelmény: —
képzési, szervezési sajátosságok: —
pedagógiai hitvallás:
Óvodánkban Isten szeretete által a gyermekek személyiségét őszinte szeretet veszi körül.
Programunk kiegészül az epochális rendszerű tanulási folyamat részeivel. Don Bosco és
Gordon módszereit alkalmazzuk. Nevelőtestületünk a szakmai követelményeknek megfelelően keresztény világnézeti alapon végzi nevelőmunkáját. Hivatásunk és hitünk kötelez, hogy a családdal együtt hitre és szeretetre neveljünk.
A mi óvodánk értékrendje: • Jézusi szeretet.
• Egymás tiszteletben tartása.
• Igazságosságra nevelés.
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Szent Erzsébet Óvoda

cím: 8300 Tapolca, Templom domb 2.
tel.: 87/413-514
e-mail: szeovoda@enternet.hu
óvodavezető: Kiss Mariann Kornélia

fax: 87/413-514
honlap: —

fenntartó: Páli Szent Vincéről Nevezett Irgalmas Nővérek Szeretet Leányai Társulata
alapítás éve: 1993
típus: óvoda
nevelőtestület összetétele: szerzetes óvodapedagógus: 1 világi óvodapedagógus: 6
létszámadatok: óvodai csoportok száma: 3
csoportlétszám: max. 25
felvételi követelmény: —
képzési, szervezési sajátosságok: —
pedagógiai hitvallás:
Az óvodáskorú gyermekeket képessé tenni a hit befogadására. Megtanítani őket rácsodálkozni a teremtett világra és az abban végbemenő változásokra. Az életkori és egyéni
sajátosságok figyelembevételével elősegíteni a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését. Kritikusan és módszeresen átadni nekik a műveltséget, és ezáltal a teljes emberi
személyiség kiformálódásán munkálkodni. Szeretnénk megalapozni, hogy a gyermekek
olyan emberré váljanak, akik képesek szeretni és odaadni magukat másokért, hogy szabaddá és önállóvá váljanak, olyan lelkiismeretet alakítsanak ki, amelynek mértéke nem
valami, hanem Valaki!
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Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola

cím: 8060 Mór, Erzsébet tér 19.
tel.: 22/405-133; 407-004
e-mail: gazdasagi@szenterzsebetiskola.sulinet.net
igazgató: Kovács Béla Emil

fax: 22/407-004
honlap: —

fenntartó: Székesfehérvári Egyházmegye
alapítás éve: 1990
típus: általános iskola (koedukált)
végzettség: általános iskola 8 osztály
paptanár: 1
világi tanár: 17
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 1
osztálylétszám: min.: 10 max.: 23
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: német nemzetiségi heti 5 órában 8 éven át
II. idegen nyelv: angol nyelv heti 2 órában 4 éven át
felvételi követelmény: Iskolaérettség; az iskola által képviselt értékrend elfogadása.
képzési, szervezési sajátosságok: Két idegen nyelv (német és angol) tanítása, a német
választható módon nemzetiségi szinten heti 5 órában. Művészeti képzés néptánc és társastánc tanszakokon. Szakkörök: természetjáró, sakk, biológia-elsősegélynyújtás, énekkar, kézilabda, kosárlabda, atlétika. Felvételi előkészítés: magyar és matematika.
pedagógiai hitvallás: „Segíteni a szülőket abban, hogy gyermekeiket katolikus szellemben nevelhessék.” Legfontosabb pedagógiai alapelvünk a gyermekközpontúság, mely
feltételezi a gyermek életkori sajátosságainak megfelelő egyéni bánásmódot. Iskolánk a
megfelelő tudás, műveltség megszerzésének lehetőségét minden tanulója számára biztosítja. Odafigyelünk a hátrányba került gyermekek felzárkóztatására, és a tehetséges tanulók továbbfejlesztéséről is gondoskodunk, szem előtt tartva továbbtanulásuk lehetséges
irányát. Az iskola céljai: 1. Színvonalas oktatással szilárd alapműveltséget, biztos alapkészségeket nyújt tanulóinak. 2. Harmonikus személyiségű, egészséges gyerekeket nevel.
Törekszik arra, hogy diákjai kulturált viselkedésű, alkalmazkodásra képes, lelkileg kiegyensúlyozott emberekké váljanak. 3. A tanulók ismerjék meg szűkebb és tágabb környezetüket, tanulják meg óvni, védeni azt, tudjanak a környezettel harmóniában élni.
4. Az iskola tanulói, magyarságukat vállalva, szülőföldjüket jól ismerjék. A határainkon
kívül, kisebbségben élő magyarság sorsa iránt érdeklődők legyenek.
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Szent Erzsébet Római Katolikus Óvoda

cím: 3200 Gyöngyös, Országút út 1-3.
tel.: 37/312-084
e-mail: —
óvodavezető: Tuza Zoltánné

fax: 37/312-084
honlap: —

fenntartó: Egri Főegyházmegye
alapítás éve: 1993
típus: óvoda
nevelőtestület összetétele: szerzetes óvodapedagógus: — világi óvodapedagógus: 6
létszámadatok: óvodai csoportok száma: 3
csoportlétszám: 20-23
felvételi követelmény: —
képzési, szervezési sajátosságok: —
pedagógiai hitvallás:
Vallásos és nemzeti kultúránk közvetítése által a gyermekek érzelmi, szociális és értelmi gazdagítása, képességeik kibontakoztatása, felkészítésük az iskolai feladatokra. Szeretetteljes légkörben az érzelmi biztonság megteremtése. A hit felébresztése, a keresztény
hitélet megalapozása és az istenkép kialakítása a kisgyermekben.
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Szent Gellért Katolikus Általános Iskola
(Gyomaendrőd)

cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.
tel.: 66/581-170
fax: 66/581-170
e-mail: szentgellert@bekesnet.hu
honlap: www.szentgellert.hu
igazgató: Kiss Pál
fenntartó: Szeged-Csanádi Egyházmegye
alapítás éve: 1995
típus: általános iskola (koedukált)
végzettség: általános iskola 8 osztály
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
paptanár: —
világi tanár: 16
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 1-2
osztálylétszám: min.: 18 max.: 33
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: angol nyelv
II. idegen nyelv: német nyelv
felvételi követelmény: iskolaérettség
képzési, szervezési sajátosságok: Fő célunk a humán- és reálkultúra együttes, színvonalas közvetítésével az általános műveltség biztosítása. Iskolánkban fontos a gyermekek
művészeti, zenei nevelése. Az egyházi és nemzeti ünnepekre színvonalas műsorokkal
készülünk. Angol és német nyelvet 4., számítástechnikát 5. osztálytól tanítunk. A kórus,
az irodalmi színpad, a nyelvi szakkörök, a matematika, az „ügyes kezek” szakkör, a néptánc, a társastánc, a sportkör lehetőséget ad tanítványainknak ahhoz, hogy 8. osztályos
korukra felfedezhessék azokat a talentumaikat, amelyek a pályaválasztásban, hivatásuk
felfedezéséhez nyújtanak segítséget.
pedagógiai hitvallás: „Iskolánk olyan mécses legyen, amiből az olaj sosem fogy ki –
hanem magasra téve minél messzebb világítson.” Pedagógiai munkánkban nagy gondot
fordítunk a gyermekek képességeihez mért magas színvonalú oktatás megvalósítására.
A XXI. század iskolájának megfelelő körülmények megteremtésével igyekszünk fejleszteni képességeiket, felkelteni tudásvágyukat. Keresztény értékekre épülő biztos erkölcsi
alapokkal és megfelelő szilárd ismeretekkel – melyekre az elkövetkező időkben építeni
lehet – szeretnénk elindítani őket. Fontosnak tartjuk, hogy iskolánk légkörét a szeretet, a
családiasság, következetesség, a személyre szóló figyelem és igényesség jellemezze.
A gyomaendrődi Szent Gellért Katolikus Általános Iskola pedagógusai Isten által növekvő szeretetközösségben keresztény értékekre nevelik növendékeiket.
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Szent Gellért Katolikus Általános Iskola
(Kiskunmajsa)

cím: 6120 Kiskunmajsa, Csontos Károly u. 2.
tel.: 77/482-383
fax: 77/482-383
e-mail: sztgellert@netposta.net
honlap: —
igazgató: Tóthné Kovács Zsuzsanna
fenntartó: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye
alapítás éve: 1991
típus: általános iskola
végzettség: általános iskola 8 osztály
paptanár: —
világi tanár: 23
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 4
osztálylétszám: min.: 13 max.: 26
idegen nyelv tanítása: német / angol nyelv
felvételi követelmény:
Az iskola értékrendjének a szülői ház részéről történő elfogadása s a megvalósításban
való aktív közreműködése.
képzési, szervezési sajátosságok:
Szakkörök: angol, német, színjátszás, tánc, énekkar; sport: futball, kézilabda, úszás; atlétika, számítástechnika, informatika, néprajz.
pedagógiai hitvallás:
Olyan Krisztust követő, családját, népét, hazáját, egyházát szerető, múltját, hagyományait ismerő, érte áldozatot vállaló személyiség kialakításán fáradozunk, akinek természetes
igénye a becsületes, egészséges életmód s a szilárd, továbbépíthető alapismeretek elsajátítása. Továbbá elkötelezetten él a világban, és önfeláldozóan tud nemet mondani, ha az
eszményéhez való hűség ezt megköveteli tőle.
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Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium

cím: 1016 Budapest, Gellérthegy u. 7.
tel.: 1/375-6137
e-mail: iskola@sztg.info
igazgató: Varga Antal

fax: 1/212-3912
honlap: www.szentgellert.sulinet.hu

fenntartó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
alapítás éve: 1993
típus: 8 évfolyamos általános iskola, 4 évfolyamos gimnázium (koedukált)
végzettség: általános iskola 8 osztály, gimnáziumi érettségi
paptanár: 2
világi tanár: 38
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: ált. isk.: 1 gimn.: 2
osztálylétszám: min.: 20 max.: 30
idegen nyelv tanítása:
I. idegen nyelv: angol / német nyelv heti 3 órában 9 éven át
II. idegen nyelv: angol / német nyelv heti 3 órában 4 éven át, fakultáció
felvételi követelmény:
Általános iskolába: iskolaérettség.
Gimnáziumba: átlagosan jó (négyes) tanulmányi átlageredmény az általános iskolában,
felvételi vizsga magyarból, hittanból és matematikából – írásbeli és szóbeli.
Az iskola értékrendjének elfogadása és támogatása.
képzési, szervezési sajátosságok:
Iskolánk – az általános elvárásoknak megfelelően – érettségire és a továbbtanulásra készít fel. Kiemelt helyen szerepel a nyelvoktatás (angol, német, görög, olasz), a nyelvvizsgára felkészítés és az informatikaoktatás. Gondoskodunk a szabadidő kulturált eltöltéséről, táborok szervezéséről, délutáni sport- és kulturális programokról. Koedukált osztályaink működnek.
pedagógiai hitvallás:
Iskolánkban családias légkörben, a szülőkkel folyamatos kapcsolatot tartva, katolikus
szellemben végezzük oktató-nevelő munkánkat. A tehetséges tanulók kiművelése és a
gyengék felkarolása egyforma súllyal szerepel céljaink között.
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Szent Gellért Óvoda
(egyesületi fenntartású)

cím: 1113 Budapest, Ibrahim u. 20.
tel.: 1/385-3295
e-mail: sztgellert@t-online.hu
óvodavezető: Feltserné Hegedűs Klára

fax: 1/385-3295
honlap: —

fenntartó: Szent Gellért Óvoda Egyesület
alapítás éve: 1991
típus: óvoda (koedukált)
nevelőtestület összetétele: szerzetes óvodapedagógus: — világi óvodapedagógus: 11
létszámadatok: óvodai csoportok száma: 5
csoportlétszám: 20-25
felvételi követelmény: —
képzési, szervezési sajátosságok:
Játékos anyanyelvi foglalkozásokat, zeneóvodát és kézműves foglalkozásokat szervezünk
heti 1 alkalommal a nagycsoportos korosztály részére. Csoportos úszásoktatásra visszük
a gyerekeket.
pedagógiai hitvallás:
Vallásos nevelésünk alapja a közös élmény és a személyes példa. Olyan erkölcsi értékek
felé nyitjuk ki gyermekeink szívét és keltjük fel érdeklődésüket, melyekre később építeni
lehet. Keresztény magatartásunk bizalom a világ, az élet értelmességében. Mi az életbe
vetett bizalom alapját Istennek nevezzük.
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Szent György Római Katolikus Általános Iskola

cím: 8283 Káptalantóti, Petőfi S. u. 83.
tel.: 87/472-105
e-mail: sztgyisk@hu.inter.net
igazgató: Németh Imréné

fax: 87/472-105
honlap: —

fenntartó: Veszprémi Főegyházmegye
alapítás éve: 1993
típus: általános iskola (koedukált)
végzettség: általános iskola 4 osztály
paptanár: 1
világi tanár: 4
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 1
osztálylétszám: min.: 10 max.: 15
idegen nyelv tanítása: német nyelv heti két órában
felvételi követelmény:
Vallásukat gyakorló, a keresztény értékeket tisztelő szülők gyermekeit várjuk. Az iskola
pedagógiai programjának, házirendjének elfogadása minden tanulónk számára kívánalom.
képzési, szervezési sajátosságok:
Az intézmény a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola tagintézménye.
Harmadik osztálytól órarendbe építve számítástechnika oktatása, mely délutáni szakkörrel tovább bővül.
pedagógiai hitvallás:
Iskolánk a gyermekekért van. Igaz értékek megismertetésére, belső igényességre, felelősségvállalásra, kulturált viselkedés megtanítására törekszünk. Alsó tagozatban az olvasás,
írás, számolás megtanítása a legfőbb feladatunk. Hivatásunk, hitünk arra kötelez bennünket, hogy a családdal együttműködve hitre és szeretetre neveljük tanítványainkat.
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Szent Hedvig Kollégium

cím: 3300 Eger, Dobó tér 6.
tel.: 36/320-788
e-mail: szenthedvig.koll@freemail.hu
igazgató: Kovácsné Löffler Katalin

fax: 36/320-833
honlap: —

fenntartó: Minorita Rend Magyarországi Tartománya
alapítás éve: 2001
típus: kollégium (lányoknak)
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
paptanár: —
világi tanár: 10
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: 250
felvételi követelmény:
A tanulók és a szülők fogadják el a katolikus kollégium célkitűzéseit, a házirendet. Tegyék magukévá a keresztény nevelést és értékrendet.
képzési, szervezési sajátosságok:
Intézményünkben tíz egri középiskola növendékei kapnak otthont. Mind a tíz iskola elvárásait, igényeit figyelembe vesszük, és ezeknek megfelelően látjuk el növendékeinket.
Alapfeladatunk a keresztény szellemű kollégiumi nevelés és ellátás, az egészséges életmódra való szoktatás.
pedagógiai hitvallás:
Keresztény édesanyák nevelése sokoldalú képzés által. Továbbtanulásra való magas szintű felkészítés, egyéni képességek kibontakoztatása. A diákok szeretetteljes légkörben
tanulják meg tisztelni és becsülni embertársaikat. Legfőbb célunk, hogy példamutató keresztényekké váljanak.
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Szent Imre Általános Iskola
(Jánosháza)

cím: 9545 Jánosháza, Ady E. u. 14.
tel.: 95/450-103
e-mail: sztimre@sztimre.sulinet.hu
igazgató: Molnár Terézia

fax: 95/450-103
honlap: —

fenntartó: Szombathelyi Egyházmegye
alapítás éve: 1781 / 1993
típus: általános iskola (koedukált)
végzettség: általános iskola 8 osztály
paptanár: —
világi tanár: 19
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 1
osztálylétszám: min.: 17 max.: 29
idegen nyelv tanítása: angol / német nyelv heti 2-3 órában 6 éven át
felvételi követelmény:
A felvétel alapvető szempontja, hogy a szülő és gyermeke elfogadják az iskola pedagógiai programját, és eltökéltek legyenek annak megvalósítására. Más iskolából való átvétel esetén a tanulmányi eredményt, magatartást, hitoktatásban való részvételt, hitéletet, a
tanuló (családja) életkörülményeit, életkorát mérlegeljük.
képzési, szervezési sajátosságok:
Két idegen nyelv (német/angol) tanítása, informatikaoktatás (csoportbontásban), szakkörök: énekkar, biológia, matematika, rajz, népi játszóház (kézművesség), informatika,
színjátszó; sportfoglalkozások: kézilabda, labdarúgás, atlétika, tömegsport; középiskolai
felkészítő: kémia; felzárkóztató foglalkozások: magyar, matematika, fizika, kémia, idegen nyelv; erdei iskola program.
pedagógiai hitvallás:
Vallásos, tiszta erkölcsű ifjúságot akarunk nevelni, akik tisztelik és gyakorolják az egyetemes keresztény kultúra értékeit. Szeretnénk kibontakoztatni az összemberi értékeket a
szeretet légkörében, biztosítani az egyetemes és vallási műveltség egyensúlyát. Fontosnak tartjuk a gyermekekben kialakuló önellenőrzést, az önuralom képességének fejlesztését, a hit és a tudás zavartalan együttlétét, a hit és a gyakorlati keresztény élet egymásra találását. Ami igazat hallunk, Istent keressük benne. Ami hasznosat tanulunk, Őt ismerjük fel benne.
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Szent Imre Általános Iskola
(Székesfehérvár)

cím: 8000 Székesfehérvár, Budai u. 4.
tel.: 22/318-232
e-mail: szentimre-szfv@uw.hu
igazgató: Karászi Gáspárné

fax: 22/318-232
honlap: www.szentimre-szfv.uw.hu

fenntartó: Székesfehérvári Egyházmegye
alapítás éve: 1995
típus: általános iskola (koedukált)
végzettség: általános iskola 8 osztály
paptanár: 2
világi tanár: 32
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 1-2
osztálylétszám: min.: 16 max.: 28
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: angol nyelv heti 2 órában 6 éven át
II. idegen nyelv: német nyelv heti 3 órában 4 éven át
felvételi követelmény:
Iskolánkban felvételi vizsgát nem tartunk. Intézményünket városunk, illetve a város környéki katolikus családoknak ajánljuk, akik a keresztény értékrendet tisztelik, a pedagógiai programot elfogadják és eltökéltek annak megvalósításában.
képzési, szervezési sajátosságok:
Intézményünkben tagozatos nyelvoktatás folyik 3-8. osztályig angol nyelvből. Alsó tagozaton szakköri szinten, felsőben minden évfolyamon tanítunk számítástechnikát. Saját
számítástechnika szaktantermünk van. 2., 5. és 6. osztályos tanulóink úszni járnak. A
gyógytestnevelést saját gyógytestnevelő kollégánk segítségével helyben bonyolítjuk.
pedagógiai hitvallás:
Iskolánk fő célkitűzése a nevelés terén az, hogy tanítványainkat tisztességes, becsületes,
katolikus emberré neveljük a Szentírás tanítása szerint. Az oktatás során a minőségi képzésre helyezzük a hangsúlyt. Tanítványainkat tudásuk legfelső szintjére kívánjuk eljuttatni. Mindezt családias légkörben szeretnénk elérni.
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Szent Imre Katolikus Általános Iskola
(Gödöllő)

cím: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 19.
tel.: 28/514-975
e-mail: iskola@szentimre.publishing.hu
igazgató: Rétfalvi Antalné

fax: 28/430-476
honlap: —

fenntartó: Váci Egyházmegye
alapítás éve: 1894 / 1993
típus: általános iskola (koedukált)
végzettség: általános iskola 8 osztály
paptanár: —
világi tanár: 38
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 2
osztálylétszám: min.: 22 max.: 30
idegen nyelv tanítása: angol / német nyelv heti 3 órában 5 éven át
felvételi követelmény:
Első évfolyamon: az egyházközség területén kívülről jelentkezők esetén a lakóhely szerinti egyházközséghez való tartozás igazolása szükséges.
Magasabb évfolyamon: hitoktatáson való részvétel igazolása; magatartás, szorgalom legalább jó minősítése.
A szülők és a gyermekek fogadják el az intézmény pedagógiai programját, és legyenek
eltökéltek annak megvalósításában.
képzési, szervezési sajátosságok:
Alsó tagozaton iskolaotthonos oktatás; felső tagozaton tanulószoba, klubnapközis foglalkozások szervezése.
pedagógiai hitvallás:
A keresztény szellemben történő oktatás, nevelés családias légkörben történik, ahol az
alapismereteknek (olvasás, írás, számolás), jártasságoknak, készségeknek olyan szintű
kialakítására törekszünk, amelyek képessé teszik tanulóinkat a korszerű ismeretek elsajátítására. Nagy hangsúlyt fektetünk a családokkal való kapcsolattartásra rendezvényeinken, kirándulásainkon, mindennapjainkban. Mindent megteszünk azért, hogy tanítványaink a lakóhelyükön lévő plébániákkal jó kapcsolatba kerüljenek, ott lelki otthonra találjanak.
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Szent Imre Katolikus Általános Iskola
(Ráckeve)

cím: 2300 Ráckeve, Szent István tér 22.
tel.: 24/422-803
e-mail: szentimre.dyn@freemail.hu
igazgató: Levedovszky Tihamérné

fax: 24/422-803/1
honlap: http://szentimre.dyn.hu

fenntartó: Székesfehérvári Egyházmegye
alapítás éve: 1993
típus: 8 évfolyamos általános iskola
végzettség: általános iskola 8 osztály
paptanár: 1
világi tanár: 25
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 1
osztálylétszám: min.: 16 max.: 24
idegen nyelv tanítása: angol nyelv
felvételi követelmény: —
képzési, szervezési sajátosságok:
Az első és második osztály iskolaotthonos rendszerben működik; csoportbontás angolés informatikaórán; az angol nyelv és az informatika oktatása emelt óraszámban választható; úszás- és néptánc-oktatás valamennyi évfolyamon; szakkörök.
pedagógiai hitvallás:
A legfőbb általános emberi értékek keresztény hitünkben gyökereznek, és Jézus életében
mutatkoznak meg a legteljesebben. Ezért a diákok elé példaként Jézust, az őt követő
szenteket és a ma körülöttünk élő szentéletű embereket kell állítani. Be kell mutatni,
hogy a nyolc boldogság, a Szeretethimnusz, a sarkalatos erények hogyan lehetnek életük
részévé, hogyan szólhatnak az ő nyelvükön is.
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Szent Imre Katolikus Általános Iskola
(Siklós)

cím: 7800 Siklós, Kossuth tér 8.
tel.: 72/579-118
e-mail: szentimresiklos@freemail.hu
igazgató: Batki Ottó

fax: 72/579-119
honlap: —

fenntartó: Pécsi Egyházmegye
alapítás éve: 1991
típus: általános iskola
végzettség: általános iskola 8 osztály
paptanár: —
világi tanár: 22
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 1
osztálylétszám: min.: 13 max.: 23
idegen nyelv tanítása: német vagy angol nyelv
felvételi követelmény:
Felvételi követelmény minden évfolyamon, hogy a szülő fogadja el az iskola pedagógiai
programjának alapelveit. Más intézményből való átvételnél a tanulmányi eredményt, magatartást, addigi hitéletet és a család életkörülményeit, a tanuló életsorsát mérlegeljük.
képzési, szervezési sajátosságok:
Intézményünkben sajátos nevelési igényű tanulókat is oktatunk. Ezek a diákok csak a
tanulási órákon különülnek el; minden iskolai tevékenységben részt vesznek a normál
osztályokkal együtt.
Nagy hangsúlyt fektetünk az informatikai oktatásra; a tárgy óraszámát megemeltük. Kiemelten kezeljük még az énekkari munkát, a hitoktatást, valamint egy művészeti iskolával együttműködve a kézműves foglalkozásokat.
pedagógiai hitvallás:
Iskolánkban a nevelési tevékenység öt kulcsszava a következő: erkölcs, hit, tudás, tolerancia, hazafiság. Feladatunk, hogy tanítványainkban ültessük el a katolikus hit alapjait,
az erkölcs és a jó-rossz megkülönböztetésének igényét. Értékeljék, becsüljék meg társaikat, legyen életkoruknak megfelelő tárgyi tudásuk. A nálunk megszerzett alapokra építve legyen igényük a további fejlődésre.
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Szent Imre Katolikus Gimnázium és Kollégium

cím: 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 19.
tel.: 42/444-300; 42/440-798
fax: 42/444-300
e-mail: info@sztimre-nyh.sulinet.hu
honlap: www.sztimre-nyh.sulinet.hu
igazgató: Megyesi Mária
fenntartó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
alapítás éve: 1992
típus: 4 és 8 évfolyamos gimnázium, 1+4 osztályos nyelvi előkészítő évfolyam, kollégium (fiúk és lányok számára)
végzettség: gimnáziumi érettségi
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 2
paptanár: 1
világi tanár: 48
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: 220
párhuzamos osztályok száma: 1-3
osztálylétszám: min.: 15 max.: 34
idegen nyelv tanítása:
I. idegen nyelv: angol / német nyelv heti 5-7 órában 4-8 éven át
II. idegen nyelv: angol / német / latin / francia / orosz nyelv heti 2-3 órában 4-5 éven át
felvételi követelmény:
Négyosztályos gimnáziumba, nyelvi előkészítő évfolyamba: országos egységes írásbeli
vizsga, elbeszélgetés.
Nyolcosztályos gimnáziumba: elbeszélgetés a gyerek anyanyelvi és matematikai logikai
képességeinek felmérésére; hitoktatói vagy lelkészi ajánlást kérünk minden jelentkezőtől.
képzési, szervezési sajátosságok:
Kezdő/haladó angol vagy német nyelv emelt és speciálisan emelt óraszámban; matematika-informatika és emellett haladó/kezdő angol vagy haladó német emelt óraszámban;
magyar, történelem, biológia, kémia kiegészítő óra már IX.-től; emelt szintű érettségire
való felkészítés a XI., XII. évfolyamon valamennyi tantárgyból, kiscsoportos rendszerben.
pedagógiai hitvallás:
Iskolánk az ismeretközlés és a diákjaink képességeihez igazodó készségfejlesztés mellett
nyitott akar lenni a kor kihívásaira, modern, egyszersmind az Egyházhoz, Krisztushoz
és hazájához hű, Szent Imre példáját követő keresztény katolikus nemzedékeket akar
nevelni.
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Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola

cím: 6000 Kecskemét, Szent Imre u. 9.
tel.: 76/324-726
e-mail: szentmargitovoda@freemail.hu
óvodavezető: Stefkovics Richárdné

fax: 76/324-726
honlap: —

fenntartó: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye
alapítás éve: 1995
típus: óvoda (koedukált)
nevelőtestület összetétele: szerzetes óvodapedagógus: — világi óvodapedagógus: 6
létszámadatok: óvodai csoportok száma: 3
csoportlétszám: 18-25
felvételi követelmény:
A harmadik életévüket betöltött, a keresztény életszemlélettel szimpatizáló és azt támogatni szándékozó családok gyermekeit várjuk elsősorban.
képzési, szervezési sajátosságok: • fejlesztő pedagógus
• úszás
• játékos angol nyelv
pedagógiai hitvallás:
Keresztény emberré nevelés történik óvodánkban játékkal, mesével, ének-zene-tánccal.
Nevelőmunkánk során kiemelt feladatunknak tekintjük a hit ébresztését és fejlesztését,
az egészséges életmód szokásainak megalapozását, a játékon belüli fejlődés lehetőségeinek megteremtését, az egyéni bánásmód alkalmazását, az iskolai életmódhoz szükséges
készségek, képességek kialakítását.
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Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola

cím: 6000 Kecskemét, Szent Imre utca 9.
tel.: 76/505-736
e-mail: st.imre@sztimre-kmet.sulinet.hu
igazgató: Tóth Lászlóné

fax: 76/320-661
honlap: —

fenntartó: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye
alapítás éve: 1995
típus: általános iskola (koedukált)
végzettség: általános iskola 8 osztály
paptanár: 1
világi tanár: 32
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 2
osztálylétszám: min.: 16 max.: 25
idegen nyelv tanítása: • német / angol nyelv heti 2-5 órában 6 éven át
• francia szakkör
felvételi követelmény: iskolaértettség
képzési, szervezési sajátosságok:
Dislexia prevenciós olvasástanítási módszer az első osztályban; fejlesztőpedagógiai szolgáltatás; furulya- és néptánc-oktatás tanórai keretben; cserkészet; emelt szintű matematika- és idegennyelv-oktatás; felzárkóztatás és tehetséggondozás; erdei iskola, nyári táborok; szakkörök: futball, kézilabda, atlétika, énekkar, kerámia, festészet, informatika, természetvédelem.
pedagógiai hitvallás:
Iskolánk keresztény iskola, ezért legfontosabb célunk a keresztény értékrenden alapuló,
a család értékeit szem előtt tartó jellemnevelés. E tevékenység része diákjaink képességeinek minél sokoldalúbb kibontakoztatása, harmonikus, ép személyiséggé fejlesztése.
Ehhez igyekszünk a minőségi képzés mellett biztosítani a családias légkört, a derűt.
Mindezen értékek mellett a magyarság történelmi értékeinek, a magyarság szolgálatának
és a helyes nemzettudat ápolásának is kiemelt szerepe van nevelési-oktatási céljainkban.
„Nevelni annyit jelent, mint emberré tenni.”
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Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnázium

cím: 2660 Balassagyarmat, Szabó Lőrinc u. 1.
tel.: 35/301-982
fax: 35/301-982
e-mail: sztimre@freemail.hu
honlap: www.sztimre-bgy.sulinet.hu
igazgató: Melo Ferenc
fenntartó: Váci Egyházmegye
alapítás éve: 1992 / 1993
típus: általános iskola és 6 évfolyamos gimnázium
végzettség: általános iskola 6, illetve 8 osztály, gimnáziumi érettségi
paptanár: —
világi tanár: 35
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 2
osztálylétszám: min.: 19 max.: 35
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: német nyelv
II. idegen nyelv: angol nyelv
felvételi követelmény: —
képzési, szervezési sajátosságok:
Az elmúlt tanévben iskolánk új tornateremmel bővült, mely a testnevelés órák, illetve a
délutáni sportfoglakozások méltó színtere. Iskolánkban ebben a tanévben indult a művészeti oktatás, melynek keretén belül a diákok foglalkozhatnak képzőművészettel (agyagozás, festészet, rajz), bábozással, színjátszással, médiával, fotózással, stúdiómunkával stb.
pedagógiai hitvallás:
Iskolánkban a nevelés és az oktatás szoros egységben van. „Az iskola azért tanít, hogy
neveljen, vagyis belülről alakítsa az embert”. Nagyon fontos • a hitre, reményre, szeretetre nevelés; • a helyes önértékelés, amely se nem túlozza, se le nem becsüli értékeit; •
az értékek felismerése, megbecsülése és a kiállás mellettük; • józan, megfontolt ítélőképesség; • a mások felé való nyitottság, befogadóképesség; • a saját akaratunkról való lemondás mások érdekében; • a belső csendre, elmélyülésre való igény; • felelősség magunk, mások és a teremtett világ iránt; • hűség Istenhez és embertárasainkhoz.
Erkölcsi elvárásunk a diákoktól, hogy elfogadják és befogadják az iskola üdvösségre és
felelős tudásra irányuló tevékenységét, és ezt tudatosan ne akadályozzák. Tartsák be az
emberi kapcsolatok szabályait.
Az iskola hagyományainak kialakításában a vallásos nevelésre törekszik.
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Szent Imre Kollégium

cím: 7400 Kaposvár, Németh István fasor 2.
tel.: 82/313-952
fax: 82/313-952
e-mail: —
honlap: —
igazgató: Varga László
fenntartó: Kaposvári Egyházmegye
alapítás éve: 1992 / 1999
típus: kollégium (fiúk és lányok számára)
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
paptanár: 1
világi tanár: 4
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: 74
felvételi követelmény: A keresztény értékrend elfogadása.
képzési, szervezési sajátosságok:
Minden olyan középiskolás diákot szeretettel várunk, aki a keresztény értékrendet elfogadja.
pedagógiai hitvallás:
Mint katolikus kollégium várjuk azokat a középiskolásokat, akik elfogadják a katolikus
értékrendet, és igyekeznek ennek megfelelő, elkötelezett keresztény életet élni. A kollégium pedagógusai a nyugodt tanulás és pihenés feltételeinek megteremtése mellett vállalják, hogy ebben is segítenek. Nevelőmunkánk legfőbb célja, hogy minden diákunk önálló, felelősségteljes, megbízható felnőtté váljon.
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Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola

cím: 3532 Miskolc, Fadrusz János u. 3-8.
tel.: 46/531-572
e-mail: szti@chello.hu
igazgató: Kmeczkó Gyuláné

fax: 46/531-573
honlap: —

fenntartó: Egri Főegyházmegye
alapítás éve: 2003
típus: általános iskola (koedukált)
végzettség: általános iskola 8 osztály
paptanár: 2
világi tanár: 21
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 1
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 1-2
osztálylétszám: min.: 17 max.: 30
idegen nyelv tanítása: angol / német nyelv heti 3-4 órában
felvételi követelmény:
Iskolaérettség óvodai szakvélemény alapján; egyéni elbeszélgetés.
képzési, szervezési sajátosságok:
Emelt szintű oktatás matematikából és idegen nyelvekből (angol, német); a nyelvtanítás
csoportbontásban történik; lelkigyakorlatok; alapfokú művészeti oktatás (néptánc, zene);
tehetséggondozó szakkörök (matematika, nyelv, számítástechnika, kórus, sport, természetjárás); nyári táborok, erdei iskola.
pedagógiai hitvallás:
Feladatunk a keresztény értékrenden alapuló nevelés és oktatás. Olyan értékek közvetítése, mint a hit, a tudás, az emberség, a magyarságtudat. Fontosnak tartjuk, hogy tanítványaink szilárd alapismeretekkel rendelkezzenek, amely képessé teszi őket a középiskolai
tanulmányok folytatására. Célunk, hogy gyermekeink érettek legyenek a szabadság felelős használatára, érzékük legyen az igazi értékek iránt, megismerjék önmagukat és az
őket körülvevő világot, felülemelkedjenek a középszerűségen, ne fáradjanak bele a folytonos önképzésbe és önnevelésbe, egyre jobban elkötelezzék magukat az Egyházon belül
Isten és az emberek szolgálatára.
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Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda

cím: 2900 Komárom, Bajcsy-Zsilinszky u. 15.
tel.: 34/342-464
fax: 34/342-464
e-mail: sz-irka@primposta.com
honlap: —
igazgató: Peredi Ágota
fenntartó: Győri Egyházmegye
alapítás éve: 1997
típus: általános iskola és óvoda (koedukált)
végzettség: általános iskola 8 osztály
paptanár: —
világi tanár: 14
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
világi óvodapedagógus: 6
párhuzamos osztályok száma: 1
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
osztálylétszám: min.: 11 max.: 19 óvodai csoportok száma: 3
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: német nyelv heti 3 órában 6 éven át
II. idegen nyelv: angol nyelv heti 3 órában 6 éven át
felvételi követelmény: Az iskola pedagógiai programjának, házirendjének elfogadása
minden tanulónk számára kívánalom. Felvételi követelmény az első osztályba: iskolaérettség, heti 2 óra kötelező, órarendbe iktatott hitoktatáson való részvétel (római katolikus,
református vagy evangélikus). Átiratkozás feltétele: plébánosi, illetve lelkészi ajánlás.
képzési, szervezési sajátosságok: Tehetséggondozás, felzárkóztatás délutáni szakkörök
keretében; számítástechnika és választás szerint nyugati idegen nyelv oktatása 3. osztálytól; iskolai kórus (1999-ben ezüstminősítéssel); a római katolikus hitoktatással párhuzamosan protestáns hitoktatás is történik heti 2 órában; gazdag iskolai könyvtárunk, szabadtéri sportok prioritását eredményező sportlétesítményeink vannak.
pedagógiai hitvallás: Iskolánk Szent Imre nevét viseli, akinek tiszta, erkölcsi magatartása, fegyelmezett élete példaként áll tanulóink előtt. Alapvető célunk a katolikus fiatalok
keresztény szellemű oktatása, nevelése, a hit és a tudás egységbe ötvözése. Intézményünk
patinás épületében, parkosított udvarán a tanulóink otthon érzik magukat. A tehetséggondozást, a diáksportkör működtetését is fontos feladatunknak tartjuk. Gyermekeink írásainak, rajzainak folyamatos megjelenési lehetőséget biztosít diákújságunk, míg fizikai állóképességük növelésében szerves részt vállal az egész tanévet átívelő Szent Imre-kupa
sorozata. Büszkék vagyunk Avilai Szent Terézről elnevezett kápolnánkra.
246

Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium,
Szent Gellért Diákotthon

cím: 6900 Makó, Szent István tér 14-16.
tel.: 62/213-052
e-mail: egyhaziisk.mako@freemail.hu
igazgató: Héjja Margit Alíz

fax: 62/219-328
honlap: www.sztistvan-mako.sulinet.hu

fenntartó: Szeged-Csanádi Egyházmegye
alapítás éve: 1991
típus: közös vezetésű többcélú intézmény, általános iskolai, középiskolai és diákotthoni egységekkel
végzettség: általános iskola 8 osztály, gimnáziumi érettségi
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 2
paptanár: 1
világi tanár: 56
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: 180
párhuzamos osztályok száma: 1-8. évf.: 2 9-12. évf.: 1
osztálylétszám: min.: 18 max.: 25
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: angol / francia nyelv
II. idegen nyelv: német / latin nyelv
felvételi követelmény: fő tantárgyak átlaga jó
képzési, szervezési sajátosságok:
8 évfolyamos általános iskolai képzés, 6 évfolyamos és 4 évfolyamos gimnáziumi képzés, 1. osztálytól 12. osztályig diákotthoni ellátás lányoknak és fiúknak.
pedagógiai hitvallás:
Keresztény értékszemléletet adni falakon belül és kívül, 6 éves kortól 18 éves korig.
Olyan diákotthont működtetni, ahová „hazamegy” a tanuló az iskola után, amely „jó család”, valamint „érdekes lakóhely” tele tudás- és képességfejlesztési alkalmakkal, kapcsolatteremtési, kapcsolat- és közösségépítési, önmegismerési lehetőségekkel.
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Szent István Katolikus Általános Iskola

cím: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 44.
tel.: 49/500-060
fax: 49/500-060
e-mail: katisk@t-online.hu
honlap: —
igazgató: Molnár Mária
fenntartó: Egri Főegyházmegye
alapítás éve: 1927 / 1991
típus: 8 évfolyamos általános iskola
végzettség: általános iskola 8 osztály
paptanár: —
világi tanár: 28
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 2
osztálylétszám: min.: 19 max.: 28
idegen nyelv tanítása: angol, német nyelv
felvételi követelmény:
Az iskola nevelési elvének – a keresztény értékrendnek megfelelő életvitelre nevelés –
elfogadása, támogatása.
képzési, szervezési sajátosságok:
Iskolánk fokozott figyelmet szentel a hátrányos helyzetű, beilleszkedési nehézségekkel
küzdő tanulóknak (felzárkóztató pedagógusok, korrepetálások). A kiemelkedő tehetségű
gyerekekkel külön foglalkozunk, szakköröket, énekkart, sportköröket működtetünk. A
különböző tanulmányi és sportversenyeken megyei és országos helyezéseket is érünk el.
Intézményünk koedukált.
pedagógiai hitvallás:
Fő feladatunknak a keresztény nevelést, az ennek megfelelő életmódra szoktatást tartjuk. A nevelési elveinket, célkitűzéseinket elfogadó és támogató szülők gyermekeit fogadjuk. Magas szakmai színvonalra törekszünk. Megkülönböztetett figyelmet szentelünk
a hátrányos körülmények között élő és nehezen tanuló gyermekekre.
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Szent István Katolikus Általános Iskola és Óvoda

cím: 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 1.
tel.: 56/352-629
e-mail: romkatisk@mailbox.hu
igazgató: Horváth Róbert

fax: 56/550-540
honlap: —

fenntartó: Szeged-Csanádi Egyházmegye
alapítás éve: 1992
típus: általános iskola és óvoda
végzettség: általános iskola 8 osztály
paptanár: 1
világi tanár: 13
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
logopédus: 1
világi óvodapedagógus: 6
párhuzamos osztályok száma: 1
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
osztálylétszám: min.: 13 max.: 25 óvodai csoportok száma: 3
idegen nyelv tanítása: angol nyelv
felvételi követelmény: —
képzési, szervezési sajátosságok:
Énekkar, sportkör, angol, számítástechnika szakkörök, KALÁSZ, cserkészet. Kiemelt
szerepe van iskolánkban a sport- és szabadidős tevékenységeknek, ehhez tökéletes lehetőséget biztosít a nemrég felépített modern tornatermünk. 2005 tavaszától 30 gépállomással működő, új számítástechnikai labor áll tanulóink rendelkezésére. Ekkor nyílik
meg új nyelvi laborunk is, amely a legfejlettebb eszközökkel segíti a nyelvtanulást.
pedagógiai hitvallás:
Intézményünk a keresztény katolikus hitvallás jegyében működik. Természetesen a szabad vallásgyakorlást is tiszteletben tartjuk. Nagy hangsúlyt kap a keresztény minőségi
képzés, mivel a hitoktatást katolikus pap és református lelkész végzi. Iskolánk törekszik
a családias légkör megteremtésére, valamint a gyermekközpontúságra.
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Szent István Római Katolikus Általános Iskola

cím: 8500 Pápa, Fő tér 6.
tel.: 89/324-852
e-mail: sztistvanaltisk@compunet.hu
igazgató: Gombásiné Takács Gyöngyi

fax: 89/324-852
honlap: —

fenntartó: Veszprémi Főegyházmegye
alapítás éve: 1891 / 1992
típus: általános iskola (koedukált)
végzettség: általános iskola 8 osztály
paptanár: —
világi tanár: 34
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 2
osztálylétszám: min.: 16 max.: 29
idegen nyelv tanítása: angol / német nyelv heti 3 órában 5 éven át
felvételi követelmény:
Iskolaérettség, az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott alapelvek elfogadása.
képzési, szervezési sajátosságok:
A felső tagozaton csoportbontásban oktatjuk a matematikát, az idegen nyelvet és a számítástechnikát.
A személyiség formálása a tantárgyakhoz kapcsolódó szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások, kézműves és képzőművészeti szakkörök, énekkar megszervezésével is folyik.
A gyermekek egészséges testi-lelki fejlődését szolgálja a néptánc-oktatás, a sokféle sportfoglalkozás és a rendszeres úszás.
pedagógiai hitvallás:
Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a keresztény értékrenden alapuló nevelésre és a kor elvárásainak megfelelő tudás átadására. Alapvető feladatunk a gyermek szeretete, sokoldalú
megismerése, képességeinek kibontakoztatása, személyiségének harmonikus fejlesztése.
„Hitre, tudásra, szép életre, jóra …” (Márai Sándor). Ez a pedagógiai hitvallásunk lényege.

250

Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola

cím: 1043 Budapest, Tanoda tér 6.
tel.: 1/369-2148
e-mail: ujpestikat.isk@t-online.hu
igazgató: Käfer György

fax: 1/369-2148
honlap: http://szentjanos.atw.hu

fenntartó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
alapítás éve: 1999
típus: 8 évfolyamos általános iskola (koedukált)
végzettség: általános iskola 8. osztály
paptanár: —
világi tanár: 21
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 2
osztálylétszám: min.: 10 max.: 26
idegen nyelv tanítása: angol nyelv heti 3 órában 5 éven át
felvételi követelmény:
Iskolaérettség, felvételi beszélgetés a családdal. Plébánosi, illetve lelkészi ajánlás. A katolikus értékrendet, erkölcsöt elfogadó, hitét gyakorló családi háttér.
képzési, szervezési sajátosságok:
Scola énekkar, kézműves és drámajátszó szakkörök, angol és informatika oktatása alsó
tagozaton is szakköri keretekben, furulya, egyházzene oktatása heti egy órában, sokszínű
sportköri tevékenység, családos és osztályszintű kirándulások, zarándoklatok, változatos
nyári táborok. Az iskola épületében zeneiskolai oktatás.
pedagógiai hitvallás:
Iskolánkban a szeretet a fő útmutató. A nevelésben, oktatásban fő hangsúlyaink: a biztos
alapokon nyugvó keresztény értékrend és erkölcs, a magyarságtudat, a becsületesség, a
család szerepének erősítése, a közösségi életre nevelés, a kötelességtudat erősítése és a
lelkiismeretes munkával elsajátított, magas színvonalú tudás megszerzése és értékének
tisztelete. Fontos feladatnak tartjuk, hogy gondolkodó, nem a divatirányzatoknak behódoló, helyes önértékeléssel, önbecsüléssel, klasszikus műveltséggel rendelkező, katolikus
fiatalokat neveljünk hazánknak.
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Szent János Katolikus Általános Iskola

cím: 2371 Dabas-Sári, Rákóczi u. 2/a
tel.: 29/364-153; 365-433
fax: 29/364-153
e-mail: katolikus.iskola@sztjanos-dabas.sulinet.hu
honlap: www.dabas-sarikatisk.hu
igazgató: Balogh Mária
fenntartó: Váci Egyházmegye
alapítás éve: 1993
típus: általános iskola (koedukált)
végzettség: általános iskola 8 osztály
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
paptanár: —
világi tanár: 15
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 1
osztálylétszám: min.: 12 max.: 21
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: szlovák nemzetiségi nyelv
II. idegen nyelv: angol / német nyelv
felvételi követelmény: Az iskola nyitott minden iskolaérett jelentkező előtt. A beiskolázást nem köti körzethatár. A felvétel alapvető szempontja, hogy a szülő és gyermeke
fogadják el az intézmény pedagógiai programját és eltökéltek legyenek annak megvalósítására. A 2. évfolyamtól a tanulmányi szempontok érvényesülnek, valamint plébánosi,
lelkészi ajánlás is kérhető.
képzési, szervezési sajátosságok: Az iskola szlovák nyelvet oktató általános iskola. A
nyelv elsajátításán túl irodalmi, földrajzi és néprajzi ismeretekkel is gyarapodnak a tanulók. A tanulási nehézséggel küszködő gyermekeket a tanórai differenciált munkáltatáson
túl logopédus, fejlesztő pedagógus és felzárkóztató órák segítik. A tehetséges gyermekek
különböző szakköri foglalkozásokon gyarapíthatják tudásukat.
pedagógiai hitvallás: A hangsúlyt az oktatás mellett a keresztény nevelésre, a krisztusi
értékrend átadására fekteti iskolánk. Mivel a kereszténység számunkra nem egyszerűen
világnézet, hanem életforma, olyan környezetet építünk, ahol magától értetődő ennek az
értékrendnek a jelenléte. Célunk a család által ránk bízott gyermekekből egészséges, jellemes, művelt, katolikus fiatalokat nevelni, akik megtalálják életük értelmét, megállják
helyüket a társadalomban.
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Szent József Gimnázium és Kollégium

cím: 4024 Debrecen, Szent Anna u. 19.
tel.: 52/349-849
fax: 52/534-025
e-mail: szentjozsefgimn@freemail.hu honlap: www.sztjozsef-debrecen.sulinet.hu
igazgató: Dr. Pogány Béláné
fenntartó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
alapítás éve: 1996
típus: 4, 5 és 6 évfolyamos fiúgimnázium
végzettség: gimnáziumi érettségi
paptanár: 2
világi tanár: 28
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: 250
párhuzamos osztályok száma: 2
osztálylétszám: min.: 15 max.: 30
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: angol / német nyelv
II. idegen nyelv: angol / német / olasz / latin nyelv
felvételi követelmény:
A 6 évfolyamos képzésre jelentkezőknek csak szóbeli elbeszélgetés (témakörök: hittan,
általános műveltség, szövegértés, magyar nyelvtan, matematika), a 4, illetve 5 évfolyamos képzésre jelentkezőknek írásbeli felvételi is (matematikából és magyar nyelvtanból),
szóbeli idegen nyelvből, általános műveltségből. A felvételin szerzett pontszámot kiegészítjük az általános iskolából hozott eredménnyel.
képzési, szervezési sajátosságok:
6, 5 és 4 évfolyamos gimnáziumi képzés fiúk számára: az 5 évfolyamos a nyelvi előkészítő osztály, ahol heti 12-14 órában idegen nyelvet (angolt vagy németet), 4 órában informatikát tanulnak. Csoportbontás idegen nyelvekből, illetve matematikából. Széles
körű sportolási lehetőségek, színvonalas szakköri foglalkozások (íjászat, filmklub, diák
színjátszás, rajz, zenei). Kollégiumunkban valamennyi jelentkezőnek helyet biztosítunk.
pedagógiai hitvallás:
Iskolánk az egykori debreceni Piarista Fiúgimnázium utóda. Összhangban levő iskolai és
kollégiumi nevelésünk célja, hogy olyan fiatalokat neveljünk, akik megtalálják és megállják helyüket a világban, keresztény értékrendjükben magabiztosak, az általános európai emberi értékekre nyitottak.
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Szent József Katolikus Általános Iskola

cím: 6400 Kiskunhalas, Áchim András u. 1.
tel.: 77/421-016
fax: 77/421-016
e-mail: katiskola@freemail.hu
honlap: www.sztjozsef-khalas.sulinet.hu
igazgató: Szilágyiné Kósa Erzsébet
fenntartó: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye
alapítás éve: 1997
típus: általános iskola (koedukált)
végzettség: általános iskola 8 osztály
paptanár: —
világi tanár: 39
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 2-3
osztálylétszám: min.: 8 max.: 30
idegen nyelv tanítása: angol / német nyelv heti 2-3,5 órában 8 éven át
felvételi követelmény:
A gyermekek három évig járjanak óvodába vagy annak megfelelő fejlettségi szinttel rendelkezzenek. A tanulók és szüleik fogadják el és fogadják be az iskola üdvösségre és
felelős tudásra irányuló tevékenységét, és ezt tudatosan ne akadályozzák. Tartsák be az
emberi kapcsolatok szabályait.
képzési, szervezési sajátosságok:
Matematika emelt szintű oktatása, énekkar, színjátszó kör, úszás, nyelvoktatás, informatika; szakkörök: kézműves, anyanyelvi, történelem, közlekedési ismeretek; sport: kézilabda, labdarúgás, játékos sportfoglalkozások.
pedagógiai hitvallás:
Hitben és lelkiekben gazdag, szüleit, hazáját szerető és tisztelő, kiegyensúlyozott, a jövőben hinni és bízni tudó fiatalokat akarunk adni városunknak, egyházmegyénknek és
természetesen szeretett hazánknak. Keresztény értékrenden alapuló minőségi képzésre
törekszünk, valamint a felzárkóztatást tartjuk fontosnak.
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Szent József Katolikus Általános Iskola, Katholische Grundschule
és Szent Rita Katolikus Óvoda

cím: 7100 Szekszárd, Bajcsy Zs. u. 8.
tel.: 74/311-421
e-mail: sztjozsef-rita@freemail.hu
igazgató: Balázs Sándorné

fax: 74/311-421
honlap: —

fenntartó: Pécsi Egyházmegye
alapítás éve: 1993
típus: általános iskola
végzettség: általános iskola 8 osztály
paptanár: —
világi tanár: 16
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 1
osztálylétszám: min.: 12 max.: 26
idegen nyelv tanítása: német nemzetiségi nyelv heti 5 órában 8 éven át
felvételi követelmény:
A keresztény szellemben való nevelés és oktatás elfogadása, iskolaérettség.
képzési, szervezési sajátosságok:
Német nemzetiségi oktatás, szakkörök: kézműves, dráma, színjátszás.
pedagógiai hitvallás:
Mivel a világot és benne az embert Istentől értelmezzük, igyekszünk a tananyag átadásakor rámutatni a világ harmóniájára, szépségére, működésére és végső soron annak
Teremtőjére. Isten és emberszeretetünket pedig megalapozza az Atya egy és egyetlen
küldötte: Jézus Krisztus személye. Ő az az alap, amelyre a keresztény ember élete a keresztség által épül és kiteljesedik. Igyekszünk a gyermekeknek olyan nevelést adni, mely
által kialakul bennük az a belső iránytű, amely mindig is jelzi a jó és rossz közti különbséget.
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Megjegyzés [B1]: Kell az óvoda neve is
- ezt kérték!

Szent József Katolikus Általános Iskola, Katholische Grundschule
és Szent Rita Katolikus Óvoda

cím: 7100 Szekszárd, Kecskés F. u. 9.
tel.: 74/319-041
fax: 74/319-041
e-mail: sztjozsef-rita@freemail.hu
honlap: —
tagintézmény-vezető: Szilyné Simon Ágnes
fenntartó: Pécsi Egyházmegye
alapítás éve: 1992
típus: óvoda
nevelőtestület összetétele: szerzetes óvodapedagógus: — világi óvodapedagógus: 6
létszámadatok: óvodai csoportok száma: 3
csoportlétszám: 15-20
felvételi követelmény: 3. életév betöltése
képzési, szervezési sajátosságok: • gyógytestnevelés
• hagyományápolás
• katolikus hitre nevelés
pedagógiai hitvallás:
Akik hisznek Jézus Krisztusban és tanítása szerint élnek, testvéri közösséget alkotnak.
Jézusban hinni és a közösséghez csatlakozni egymástól elválaszthatatlan. Ez a szeretetközösség vonzerő, amely a jó szándékú kívülállókat Jézushoz vezeti, azokat pedig, akik
már csatlakoztak hozzá, sokszor ez őrzi meg a hitben.
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Szent József Katolikus Szakiskola és Speciális Szakiskola

cím: 3185 Egyházasgerge, Dobroda major
tel.: 32/452-111
fax: 32/452-111
e-mail: szentjozsef@freemail.sulinet.hu
honlap: —
igazgató: Szabó Gyula Sándor
fenntartó: Váci Egyházmegye
alapítás éve: 1993
típus: szakiskola
végzettség: szakmunkás
paptanár: —
világi tanár: 7
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 4
osztálylétszám: min.: 6 max.: 19
idegen nyelv tanítása: angol nyelv
felvételi követelmény: 8 általános iskolai osztály
képzési, szervezési sajátosságok:
Intézményünk szakiskola és speciális szakiskola. A gyógypedagógiai tagozat sajátos
nevelést igénylő diákjaink számára is nyújt szakképzést. A családlátogatások jelentik a
szülőkkel való kapcsolattartás, párbeszéd fő formáját.
Oktatott szakmák: szakács (OKJ 33782602), méhész (OKJ 31620306), faipari gépmunkás (OKJ 31544302).
Előkészítés, kialakítás alatt áll: az ABC-eladó és a kerti munkás szakma oktatása.
pedagógiai hitvallás:
Mi, az egyházasgergi Szent József Katolikus Szakiskola és Speciális Szakiskola dolgozói nemcsak szolgáltatásnak, hanem szolgálatnak tekintjük hivatásunkat: vállaljuk, hogy
az iskolánkba felvett normál képességű és sajátos nevelést igénylő tanulóinkat OKJ szerinti szakképesítéshez juttatjuk. Alapvető kötelességünknek tekintjük, hogy növendékeink személyiségét az Evangélium alapján keresztény szellemiségben formáljuk. Olyan
iskolai légkört kívánunk teremteni, amelyben elfogadó szeretettel, hittel, tudással és emberséggel viszonyulunk egymáshoz és diákjainkhoz. A bennük rejlő értékek, képességek,
tehetségek kibontására, korábbi kudarcélményeikből származó hátrányaik csökkentésére
koncentráljuk nevelő-oktató munkánkat.
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Szent László Általános Iskola

cím: 2060 Bicske, Prohászka Ottokár út 3.
tel.: 22/261-333
fax: 22/261-333
e-mail: szentlaszlo@freemail.sulinet
honlap: —
igazgató: Szentirmai Gyuláné
fenntartó: Székesfehérvári Egyházmegye
alapítás éve: 1716 / 1996
típus: általános iskola
végzettség: általános iskola 8 osztály
paptanár: —
világi tanár: 23
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 1
osztálylétszám: min.: 15 max.: 27
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: angol nyelv
II. idegen nyelv: német nyelv
felvételi követelmény:
Iskolánkban ismerkedő beszélgetés alapján döntünk arról, hogy kiket fogadunk növendékeink közé. A keresztény értékek és a házirend elfogadása, aktív támogatása, szülői
együttműködési nyilatkozat aláírása, valamint iskolaérettség szükséges a felvételhez.
képzési, szervezési sajátosságok:
Alsó tagozatos növendékeink iskolaotthonos keretek között tanulnak. Emelt óraszámban
folyik az ének, azon belül az egyházi ének tanítása. Kiemelten kezeljük a matematikát
és az idegen nyelvet. Idegen nyelv oktatására 3. osztálytól nyílik lehetőség. A tanórák
rendjébe építve kézműves- és néptánc-órákat tartunk.
pedagógiai hitvallás:
Családias, biztonságot, törődést nyújtó légkörben fontos feladatunknak tartjuk az alapkészségek fejlesztését; a szakrális és néphagyományok őrzésével, átörökítésével a keresztény és nemzeti értékek megbecsülését. Törekszünk a katolikus lelkiség kialakítására, növelésére.
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Szent László Általános Művelődési Központ

cím: 6500 Baja, Katona József utca 3.
tel.: 79/523-770
e-mail: amk@sztlaszlo-baja.sulinet.hu
igazgató: Keresztes József

fax: 79/523-783
honlap: www.sztlaszlo-baja.sulinet.hu

fenntartó: Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata
alapítás éve: 1870 / 1996 / 1999
típus: óvoda, általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, kollégium, művelődési
központ
végzettség: általános iskola 8 osztály, gimnáziumi és szakközépiskolai érettségi, OKJ
szakképesítés
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
paptanár: —
világi tanár: 90
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: 120
párhuzamos osztályok száma: 2-5
osztálylétszám: min.: 13 max.: 37
óvodai létszám: 110
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: angol / német nyelv
II. idegen nyelv: angol / német / olasz / francia nyelv
felvételi követelmény:
Központi írásbeli, általános iskolai eredmény és szóbeli meghallgatás (középiskola).
képzési, szervezési sajátosságok:
Óvoda, általános iskola, gimnázium, szakközépiskola (környezetvédelmi és vízgazdálkodási), kollégium.
pedagógiai hitvallás:
Az intézményünk – mint általános művelődési központ – ma átfogó képzési, nevelési és
a vallási életet érintő közművelődési feladatot lát el. Az óvodától kezdve az érettségiig és
a szakképzés befejezéséig kínál lehetőséget a családoknak gyermekük iskoláztatására,
az ökumené szellemében.
Jelszavaink: „Ora et Labora” és „Senkinek sem ártani, mindenkinek használni”.
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Szent László Gimnázium és Diákotthon

cím: 2628 Szob, Árpád u. 11.
tel.: 27/370-121; 570-670; 570-671
e-mail: sz.laszlo.gimn@invitel.hu
igazgató: Vincze Imre

fax: 27/370-121
honlap: www.szentlaszlo-szob.sulinet.hu

fenntartó: Missziótársaság (Lazaristák)
alapítás éve: 1993
típus: 4 évfolyamos, általános tantervű katolikus gimnázium és diákotthon
végzettség: gimnáziumi érettségi
paptanár: —
világi tanár: 33
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 2
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: 75 (fiú: 45 lány: 30)
párhuzamos osztályok száma: 4
osztálylétszám: min.: 18 max.: 28
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: angol / német nyelv
II. idegen nyelv: angol / francia nyelv
felvételi követelmény:
Jó-közepes rendű tanulmányi eredmény, iskolai felvételi (írásbeli és elbeszélgetés).
képzési, szervezési sajátosságok:
• Gimnáziumunk a Pázmány Péter Katolikus Egyetem gyakorló iskolája. • Emelt óraszámú magyar- és idegennyelv-oktatás. • Felvállaljuk a részképesség-hiányos tanulók (dislexia, disgrafia, diskalkulia) oktatását, nevelését is.
pedagógiai hitvallás:
Célunk Közép-Magyarország északi régiójából, az ország más területéről érkező gyermekek katolikus vallás szerinti oktatása, nevelése. Hangsúlyt fektetünk a keresztény erkölcsi értékek megszerzésére és elmélyítésére.
A részképesség-hiányos tanulók esetében igény szerint személyre szóló oktatást nyújtunk.
A nehéz anyagi helyzetben lévő gyermekeket az Ozanam Oktatást Segítő Alapítvány támogatja, hogy tanulásukat az anyagiak hiánya kevésbé hátráltassa.
Intézményünkben családias légkör uralkodik, így tanulóink gondjaikkal, örömeikkel bizalommal fordulhatnak tanáraikhoz, nevelőikhez.
A vallásos lelkiség, a családias hangulat és az igényes oktatás mind azt szolgálja, hogy
Istennek szolgáló, keresztény magyar hazafiakat neveljünk.
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Szent László Katolikus Általános Iskola

cím: 9600 Sárvár, Dózsa György u. 28.
tel.: 95/520-055
e-mail: iroda@szlki.hu
igazgató: Ördög Tibor

fax: 95/520-055
honlap: www.szlki.hu

fenntartó: Szombathelyi Egyházmegye
alapítás éve: 1996
típus: 8 évfolyamos általános iskola
végzettség: általános iskola 8 osztály
paptanár: —
világi tanár: 24
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 2
osztálylétszám: min.: 15 max.: 25
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: angol nyelv
II. idegen nyelv: német nyelv
felvételi követelmény: Iskolaérettség; óvodai szakvélemény.
képzési, szervezési sajátosságok:
Idegen nyelvi (angol, német) és informatikai képzés emelt szinten. Felzárkóztatás, tehetséggondozás. Sportkörök; szakkörök: sakk, rajz, népi tánc, irodalmi színpad, bibliakör.
pedagógiai hitvallás:
Nevelni elkötelezett hittel, a szeretet erejével. Oktatni az egyéni adottságoknak megfelelő
módszerekkel. Ismeretközpontú iskola helyett tudásközpontú iskolát teremteni, melyben
fontos a lélek és a test harmóniája, az együttműködő, toleráns közösség kialakítása és a
keresztény értékekre épülő személyiségformálás. A hagyományok ápolásával kifejleszteni a nemzeti hovatartozás érzését, a magyarságtudatot.
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Szent László Katolikus Családóvoda

cím: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 6.
tel.: 1/292-2350
fax: 1/297-3246
e-mail: csalovi@mail.datanet.hu
honlap: —
óvodavezető: Szabóné Rozgonyi Krisztina
fenntartó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
alapítás éve: 1999
típus: óvoda (koedukált)
nevelőtestület összetétele: szerzetes óvodapedagógus: — világi óvodapedagógus: 2
létszámadatok: óvodai csoportok száma: 1
csoportlétszám: 25
felvételi követelmény:
Felvételt azok nyerhetnek – függetlenül attól, hogy vallásukat gyakorolják-e vagy sem –,
akiknek szülei az otthoni életvezetésükben hasonló, vagy az óvodáénak ellent nem mondó életmódot biztosítanak, és szándékukban áll katolikus óvodánk elveit, értékeit, szokásait elfogadni, a gyakorlatban, napi szinten a gyermek nevelése érdekében velünk együttműködni.
képzési, szervezési sajátosságok:
Szülői igényekhez alkalmazkodva fakultatív, nevelési időn kívüli foglalkozások: német
nyelv, sakkoktatás, mozgás-tánc, logopédiai foglalkozás, korcsolyázás.
pedagógiai hitvallás:
Családias légkörű óvodánkban szeretnénk, ha a gyermekek megtapasztalnák azt a szeretetet, amely képes őket olyannak elfogadni, amilyenek. Ez a feltétele további fejlődésüknek. Szeretnénk, ha a gyermek legfőbb tevékenysége a játék maradna, az ebben rejlő lehetőségeket használjuk ki az egyéni képességek és a közösség fejlesztésére. Az iskolára
való felkészítést mikro- és makrocsoportos foglalkozások segítik. A zenei képzésre különös hangsúlyt fektetünk. A hitre és örömre nevelés, az élet értékeinek felfedezése az
egész nap folyamán történik. Egy olyan közösséget kínálunk, ahol a szeretet, Jézus a legfontosabb.
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Szent László Óvoda

cím: 2081 Piliscsaba, Szent László kir. u. 151.
tel.: 26/375-116
fax: 26/375-116
e-mail: —
honlap: —
óvodavezető: Móczár Ferencné
fenntartó: Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációja alapítás éve: 1992
típus: óvoda
nevelőtestület összetétele: szerzetes óvodapedagógus: 1 világi óvodapedagógus: 6
létszámadatok: óvodai csoportok száma: 3
csoportlétszám: 25
felvételi követelmény: —
képzési, szervezési sajátosságok: —
pedagógiai hitvallás:
Keresztény értékeket közvetítő, szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó, a családokkal
együttműködő nevelésre törekszünk.
Nevelési programunk legfontosabb célja: a gyermeki játék középpontba helyezésével a
világ tevékeny megismertetése.
Óvodánk külső és belső szépségeit, értékeit szeretnénk megőrizni, hogy környezetünkben
mindig lámpás lehessünk.
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Szent László Regionális Óvoda
(alapítványi fenntartású)

cím: 2462 Martonvásár, Váci M. u. 2/a
tel.: 22/460-248
e-mail: —
óvodavezető: Pátkai Istvánné

fax: —
honlap: —

fenntartó: Óvoda Gyermekeinkért Alapítvány
alapítás éve: 1999
típus: óvoda
nevelőtestület összetétele: szerzetes óvodapedagógus: — világi óvodapedagógus: 4
létszámadatok: óvodai csoportok száma: 2
csoportlétszám: 25
felvételi követelmény: —
képzési, szervezési sajátosságok: —
pedagógiai hitvallás:
Elsődleges feladatunknak tartjuk, hogy az életkori sajátosságok figyelembevételével, a
keresztény értékrenden alapuló neveléssel kibontakoztassuk az egyszeri és megismételhetetlen isteni csodát, a gyermeki személyiséget. A családi szeretet kiteljesítésére törekszünk a közösség erejével.
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Szent László Szakközépiskola, Kollégium és Óvoda

cím: 4600 Kisvárda, Flórián tér 3.
tel.: 45/405-210
e-mail: szentlaszlo@szlki.sulinet.hu
igazgató: Rozinka Balázs

fax: 45/405-210
honlap: www.szlki.sulinet.hu

fenntartó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
alapítás éve: 1992
típus: többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény: szakközépiskola, kollégium,
óvoda (valamennyi koedukált)
végzettség: szakközépiskolai érettségi, OKJ szakképesítés
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
paptanár: 1
világi tanár: 51
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: 100
párhuzamos osztályok száma: 5
osztálylétszám: min.: 17 max.: 35
óvodai csoportlétszám: 25
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: angol / német nyelv
II. idegen nyelv: angol / német nyelv
felvételi követelmény: általános iskola 8 osztály; a 13. évfolyamra érettségi
képzési, szervezési sajátosságok: 13-14. évfolyamon szakképzés
pedagógiai hitvallás: Iskolánk a római katolikus egyház által fenntartott, ökumenikus
jelleggel működő középfokú oktatási és szakképző intézmény. Biztosítjuk tanulóink részére az általános műveltség és a gazdasági-szolgáltatási szakmaterületen belül a közgazdasági, a kereskedelem-marketing és az informatika szakmacsoportokban a szakmai orientáción keresztül a szakmai alapozást. Lehetőséget biztosítunk tanulóinknak iskolánkban az érettségi utáni szakképzésre, és megteremtjük az alapjait a felsőfokú tanulmányok
folytatásának. Arra törekszünk, hogy diákjaink a tudományos, kulturális és gazdasági
életben tudásuk, önbecsülésük, szociális érzékenységük, vallási műveltségük alapján
méltó helyet foglaljanak el. Célunk, hogy tanulóink megértsék a körülöttünk levő világ
jelenségeit, képesek legyenek a megfelelő ítéletek megalkotására, és úgy tegyenek fel
kérdéseket a körülöttük levő világgal kapcsolatban, hogy közben tiszteletben tartják az
értékeket. Nagy hangsúlyt fektetünk diákjaink egészséges életmódra nevelésére, nyelvoktatására, valamint a közgazdasági szemlélet kialakítására és az informatikai ismeretek
átadására. Diákjainkat a keresztény életszemlélet megismertetésére, az erre épített szellemiség szeretetére és megvalósítására neveljük.
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Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola

cím: 1183 Budapest Gyöngyvirág u. 41.
tel.: 1/290-6369
e-mail: sztlorinc@freemail.hu
igazgató: Szabóné Farkas Éva

fax: 1/291-4414
honlap: www.sztlorinc-bp.sulinet.hu

fenntartó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
alapítás éve: 1993
típus: általános iskola (koedukált)
végzettség: általános iskola 8 osztály
paptanár: —
világi tanár: 28
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 2
osztálylétszám: min.: 20 max.: 25
idegen nyelv tanítása: angol / német nyelv heti 3 órában 5 éven át
felvételi követelmény: 1. évfolyamon: iskolaérettség, a család világnézete, szemléletmódja alapján felvételi beszélgetés tartunk. Előnyt jelent, ha nagyobb testvére már iskolánk tanulója. Fontos, hogy a család vallását gyakorló, katolikus legyen. Alapvető szempont, hogy elfogadják iskolánk nevelési, oktatási céljait, eltökéltek legyenek annak megvalósításában. 2. évfolyamtól felfelé tanulmányi és jó magatartási szempontokat érvényesítünk.
képzési, szervezési sajátosságok: Bontott csoportos német, angol nyelvoktatás, iskolai
énekkar, rendszeres havi túrázás, erdei iskola, úszásoktatás, hagyományőrző kézműves
szakkör, néptánc, foci és kézilabda sportkör, filmklub, néptánc minden alsó tagozatos
osztályban, zenei előkészítő, színjátszó kör.
pedagógiai hitvallás: Hadd legyen ez az iskola egy sziget, bástya, ahol az egyre inkább
fogyasztóközpontúvá váló táradalom romboló hatását kiküszöbölve az egymásért élés
keresztény elveit megerősítve neveljük a ránk bízott gyermekeket. Tudatos keresztény
életre törekszünk, ennek megélése az iskola és a család közös ügye. • Vezetői, minden
pedagógusa és segítő alkalmazottja a keresztény értékrend alapján munkálkodik. • Arra
törekszünk, hogy az intézmény a partnerközpontú szemléletet erősítse, korrekt, kiszámítható együttműködést alakítva ki partnereivel, az érdekelt felek megelégedésére. • Felelősek vagyunk azért, hogy iskolánk hírnevét a keresztény eszmeiségen alapuló biztos
tudás és a következetes ragaszkodás a megalkotott működési elveinkhez fémjelezze.
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Szent Margit Gimnázium

cím: 1114 Budapest, Villányi út 5-7.
tel.: 1/381-0906
fax: 1/381-0904
e-mail: sumeghig@sztmargitgimi.sulinet.hu
honlap: www.sztmargitgimi.sulinet.hu
igazgató: Sümegh László
fenntartó: Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációja
alapítás éve: 1920 / 1996
típus: gimnázium
végzettség: gimnáziumi érettségi
paptanár: 3
világi tanár: 55
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 2
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 2-6
osztálylétszám: min.: 29 max.: 40
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: angol / német nyelv
II. idegen nyelv: angol / német / francia nyelv
felvételi követelmény: • 4,0 feletti tanulmányi átlag, és hittan alapismeretek
• írásbeli: magyar, matematika (saját)
• szóbeli: hittan, általános műveltség
képzési, szervezési sajátosságok: 6, illetve 4 évfolyamos gimnázium
pedagógiai hitvallás:
Gimnáziumunk pedagógiai munkájának célja, hogy a ránk bízott fiatalokban – a műveltség módszeres és kritikus elsajátítása és a nemes eszmények példáján haladó önnevelés
által – kiformálódjék a teljes ember. Természetesen végső célja felkészíteni az embert
az üdvösségre. Minden egyéb: úgymint épület, tanárok, tanmenet stb. csak eszköz az
egyetlen cél megvalósításában.
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Szent Margit Katolikus Óvoda

cím: 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 10.
tel.: 30/474-3085
e-mail: —
óvodavezető: Rehling Veronika

fax: —
honlap: —

fenntartó: Kaposvári Egyházmegye
alapítás éve: 1991
típus: óvoda
nevelőtestület összetétele: szerzetes óvodapedagógus: — világi óvodapedagógus: 4
létszámadatok: óvodai csoportok száma: 2
csoportlétszám: 20
felvételi követelmény: —
képzési, szervezési sajátosságok:
Hitre nevelés, zeneóvoda-vezetés, német és angol nyelvekkel való játékos ismerkedés;
vízi mozgásfejlesztés, úszásoktatási lehetőség; gyermekfejlesztő pedagógiai foglalkozás.
pedagógiai hitvallás:
Az intézmény testülete elkötelezte magát Krisztusnak. Keresztény életvitelükhöz hűen
szolgálják Istent és nevelik a rájuk bízott gyermekeket. Célunk a gyermekek keresztény
szellemű nevelése, vallási ismereteik megalapozása értelmi képességüknek megfelelően. A családias légkör biztosítása az egész nap folyamán. A családdal közösen haladva,
a közös célra tekintve az óvoda és a család töltse be feladatát. Az egészségesen fejlődő
gyermek az óvodáskor végére érje el az iskolai élet megkezdéséhez szükséges szintet.
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Szent Margit Római Katolikus Óvoda

cím: 8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 13.
tel.: 88/423-397
e-mail: stmargitovoda@freestart.hu
igazgató: Schall Jánosné

fax: 88/423-397
honlap: —

fenntartó: Veszprémi Főegyházmegye
alapítás éve: 1994
típus: óvoda
nevelőtestület összetétele: szerzetes óvodapedagógus: — világi óvodapedagógus: 11
létszámadatok: óvodai csoportok száma: 5
csoportlétszám: 22-25
felvételi követelmény: —
képzési, szervezési sajátosságok: —
pedagógiai hitvallás:
A katolikus óvoda egész napja, a játék, a tanulás, a munka, valamint a közösségformálás
sajátos világszemlélettel történik. A gyermek Isten ránk bízott ajándéka. Életkori sajátosságaiból fakadóan fontos, hogy kezdetben az őt körülvevő felnőttek (óvónők, dajkák)
élete példájából tapasztalja meg Isten szeretetét.

269

Szent Márton Óvoda

cím: 7826 Alsószentmárton, Kossuth L. u. 3.
tel.: 30/235-3821
fax: —
e-mail: jovagnes@freemail.hu
honlap: —
óvodavezető: Jovánovics Ágnes
fenntartó: Pécsi Egyházmegye
alapítás éve: 1998
típus: óvoda
nevelőtestület összetétele: szerzetes óvodapedagógus: — világi óvodapedagógus: 3
létszámadatok: óvodai csoportok száma: 3
csoportlétszám: 20-25
felvételi követelmény: 3. életév betöltése
képzési, szervezési sajátosságok: Cigány-magyar kétnyelvű katolikus óvoda.
pedagógiai hitvallás:
Pedagógiánk alapja, mozgatója Jézus szeretetprogramja, ebből kiindulva törekszünk a
gyermekek szociokulturális sajátosságaiból adódó esélykülönbségek csökkentésére.
Homogén cigányfalu beás cigány nemzetiségű óvodája vagyunk, így itt természetes a
kétnyelvűség a gyermekek és a dolgozók többsége számára is. Biztosítani tudjuk az
anyanyelv adta otthonias légkört, és 3. év végére a gyermekek elsajátítják az iskola tannyelvét, a magyart.
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Szent Miklós Óvoda
(Miskolc)

cím: 3529 Miskolc, Bocskai út 7.
tel.: 46/414-503
e-mail: m.szentmiklosovi@chello.hu
óvodavezető: Szőke Gáborné

fax: 46/414-503
honlap: —

fenntartó: Miskolci Görög Katolikus Apostoli Exarchátus
alapítás éve: 1992
típus: óvoda
nevelőtestület összetétele: szerzetes óvodapedagógus: — világi óvodapedagógus: 5
létszámadatok: óvodai csoportok száma: 2
csoportlétszám: 30
felvételi követelmény:
Elsősorban vallását gyakorló görög és római katolikus szülők gyermekeinek szeretnénk
biztosítani az óvodai nevelést, de nyitottak vagyunk minden keresztény értékrendet valló
család felé, akik azonosulnak nevelési elképzelésünkkel.
képzési, szervezési sajátosságok:
• Nyitottság: a szülők bármeddig benntartózkodhatnak az óvodában.
• Az óvoda és a család napi kapcsolatában tájékoztatás a gyerekről.
• Az ünnepek tartalmának átszármaztatása a gyerekek, szülők felé.
• Konfliktuskezelés keresztény módon.
• Pasztorációs tevékenység.
pedagógiai hitvallás:
Szeretnénk olyan gyerekeket nevelni, akik:
• szeretik és védik a természetet;
• tisztelik a felnőtteket, időseket, betegeket;
• szeretnek és tudnak osztozni dolgokon;
• tudnak örömet szerezni, bocsánatot kérni és megbocsátani;
• konfliktusaikat nem fizikai fölényükkel rendezik le.
Hisszük és valljuk, hogy krisztusi példákon keresztül olyan erkölcsi alapot hozhatunk létre a gyermekekben, amely mozgatórugóként segíti a gyermek fejlődését.
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Szent Miklós Óvoda
(Nyíregyháza)

cím: 4400 Nyíregyháza, Síp út 14.
tel.: 42/312-742
e-mail: nyhsztmiklos@freemail.hu
óvodavezető: Oláh Zoltánné

fax: —
honlap: —

fenntartó: Hajdúdorogi Görög Katolikus Egyházmegye alapítás éve: 1996
típus: óvoda
nevelőtestület összetétele: szerzetes óvodapedagógus: — világi óvodapedagógus: 7
létszámadatok: óvodai csoportok száma: 3
csoportlétszám: 30
felvételi követelmény: Jelentkezési lap kitöltése.
képzési, szervezési sajátosságok:
A nevelés három homogén csoportban folyik, ahol csoportonként két felsőfokú végzettséggel rendelkező óvodapedagógus és egy szakképzett dajka foglalkozik a gyerekekkel.
Pedagógiai programunk a görög katolikus ünnepekre épül, hétköznapjainkat áthatja a keresztény szellemiség.
pedagógiai hitvallás:
A keresztény kultúra értékeit közvetítve ápoljuk a görög katolikus hagyományokat, megalapozzuk a gyerekek hitét, eleget teszünk a partnerek elvárásainak. A gyermeki személyiséget szeretjük, tiszteljük, megbecsüljük. Fontosnak tartjuk az óvó, védő, szociális
feladatokat, környezetünk védelmét és az egyéni képességek fejlesztését. Tiszteljük a
gyermeki jogokat. Mindezt sok-sok élmény biztosításával, játékos tevékenységekkel valósítjuk meg.
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Szent Mór Katolikus Általános Iskola

cím: 7130 Tolna, Kossuth L. u. 10.
tel.: 74/445-585
e-mail: —
igazgató: Stallenbergerné Madarász Veronika
tagintézet-vezető: Kleinné Hága Györgyi

fax: 74/445-585
honlap: —

fenntartó: Pécsi Egyházmegye
alapítás éve: 1888 / 1990
típus: általános iskola
végzettség: általános iskola 8 osztály
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
paptanár: —
világi tanár: 16
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 1
osztálylétszám: min.: 5 max.: 18
idegen nyelv tanítása: német nyelv
felvételi követelmény:
Beszélgetés a családdal; együttműködés az iskola nevelési módszerével; iskolaérettség;
szóbeli: műveltségi, hitéleti ismeretek.
képzési, szervezési sajátosságok:
Az intézmény a Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium tagintézménye.
Imaközösség; informatika és kézműves szakkör.
pedagógiai hitvallás:
Szeretnénk diákjaink számára meghitt, családias légkört teremteni, s mindent megtenni
azért, hogy tanulóink alapos felkészülésben részesülhessenek. Keresztény értékrenden alapuló, a teljes személyiséget sokoldalúan formáló intézmény kívánunk lenni. Az érzelmi
és értelmi intelligencia fejlesztését, jó emberek és erős személyiségek nevelését tűztük
ki célul. Szeretnénk növendékeinket megtanítani „egészségesen igényelni, jókedvvel segíteni, értelmesen szolgálni, állhatatosan szeretni”.
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Szent Mór Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, Gimnázium és Szakközépiskola

cím: 7621 Pécs, Hunyadi u. 9.
tel.: 72/514-280
e-mail: szentmor@freemail.hu
igazgató: Uzsalyné Dr. Pécsi Rita

fax: 72/514-283
honlap: www.szentmorzsak.uw.hu

fenntartó: Pécsi Egyházmegye
alapítás éve: 1888 / 1990
típus: általános iskola, 8 évfolyamos gimnázium, művészeti iskola (koedukált)
végzettség: általános iskola 4, illetve 8 osztály, gimnáziumi érettségi, alapfokú művészeti ismeretek (képző és zenei tagozat)
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
paptanár: —
világi tanár: 92
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 1-3
osztálylétszám: min.: 15 max.: 32
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: német / angol nyelv heti 1-4 ó. 2-5 éven át
II. idegen nyelv: latin / francia nyelv heti 2 ó. 4 éven át
felvételi követelmény:
Általános iskola: beszélgetés a családdal, együttműködés az iskola nevelési módszereivel, iskolaérettség.
Nyolcévfolyamos gimnázium: 4,0 tanulmányi átlag, szóbeli műveltség, hitéleti ismeretek.
Művészeti iskola: alapvető képességvizsgálat.
képzési, szervezési sajátosságok:
Művészeti képzés 13 zeneiskolai, 9 képzőművészeti szak, 3 kórus, rézfúvós együttes, reneszánsz együttes, néptánc együttes; társastánc, színjátszó szakkör; szabás-varrás; angol,
német, latin, francia, hagyományos és „villám” nyelvoktatás; sport szakkör; imaközösségek; újságszerkesztés, napközi, informatika és kézműves szakkörök; évenkénti művelődéstörténeti és mesetábor; családszeminárium, partnerkapcsolatok.
pedagógiai hitvallás:
Keresztény értékrenden alapuló, a teljes személyiséget sokoldalúan formáló intézmény
kívánunk lenni. Szoros együttműködésre törekszünk a családokkal. Az érzelmi és értelmi intelligencia fejlesztését, jó emberek és erős személyiségek nevelését tűztük ki célul.
Szeretnénk növendékeinkkel megtanítani „egészségesen igényelni, jókedvvel segíteni,
értelmesen szolgálni, önfeláldozóan cselekedni és áhítatosan szeretni” (Karácsony S.).
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Szent Orsolya Rend Egri Leánykollégiuma

cím: 3300 Eger, Pacsirta u. 18.
tel.: 36/411-069
e-mail: osueger@orsolyita.hu
igazgató: Kula Marianna Adalberta

fax: 36/517-445
honlap: —

fenntartó: Római Unióhoz Tartozó Szent Orsolya Rend alapítás éve: 1927 / 1992
típus: kollégium (leány)
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 1
paptanár: —
világi tanár: 1
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: 42
felvételi követelmény: plébánosi ajánlás
képzési, szervezési sajátosságok: —
pedagógiai hitvallás:
„Minden leányuk legyen szívükbe írva ne csak nevük, de egyéniségük szerint is.”
(Merici Szent Angela hagyatékából)
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Szent Orsolya Rend Győri Leánykollégiuma

cím: 9022 Győr, Apáca utca 41.
tel.: 96/524-758
fax: 96/524-790
e-mail: orsolya@orsolyita.hu
honlap: www.orsolyita.hu
igazgató: Matkovics Mária Emerica OSU
fenntartó: Római Unióhoz Tartozó Szent Orsolya Rend alapítás éve: 1993
típus: kollégium
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 4
paptanár: —
világi tanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: 42
felvételi követelmény:
A keresztény értékrendet elfogadó lányokat vesszük fel. A diákokkal és szüleikkel elbeszélgetünk a jelentkezési lap leadásakor.
képzési, szervezési sajátosságok:
A városban működő középfokú oktatási intézmények leánytanulóinak igyekszünk otthont
teremteni, ahol keresztény szellemben folyik a nevelés. Jó sportolási és informatikai lehetőségek állnak a tanulók rendelkezésére.
pedagógiai hitvallás:
Feladatunk a diákok harmonikus testi-lelki fejlődésének biztosítása, a keresztény értékrend átadása Merici Szent Angéla rendalapítónk, a nőnevelés apostolának karizmája
szerint.
„Vállaljuk tehát felelősségünket … az ember igazi fejlődésén fáradozva. Olyan keresztényeket akarunk nevelni, akik képesek egy igazságosabb és testvériesebb társadalom
építésére” (Const.103.).
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Szent Orsolya Rendi Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

cím: 7200 Dombóvár, Kölcsey u. 1-3.
tel.: 74/565-134
e-mail: szorgi@freemail.hu
igazgató: Kerényi Zsolt

fax: 74/565-135
honlap: —

fenntartó: Római Unióhoz Tartozó Szent Orsolya Rend alapítás éve: 1915 / 1996
típus: általános iskola és alapfokú művészetoktatási intézmény (zeneiskola)
végzettség: általános iskola 8 osztály, alapfokú zenei ismeretek
paptanár: —
világi tanár: 20
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 1
osztálylétszám: min.: 28 max.: 32
idegen nyelv tanítása: angol / német nyelv heti 2-4 órában 5 éven át
felvételi követelmény: Beiskolázásunkat nem köti körzethatár. A felvétel alapvető szempontja, hogy a szülő és gyermeke elfogadják az intézmény pedagógiai programját.
Az iskola kiválasztási rendje az első osztályba (a túljelentkezés miatt): beszélgetés a
családokkal, lehetőség szerint a gyerek és mindkét szülő, valamint az iskola részéről a
leendő osztályfőnök és az iskolavezetés részvételével. Fizikai képességek vizsgálata játékos formában az életkori sajátosságoknak megfelelően.
képzési, szervezési sajátosságok: Emelt szintű testnevelés; zeneiskola: szolfézs, hangszer, kamarazene; úszás; szakkörök, tehetséggondozás (igény szerint).
pedagógiai hitvallás: Az iskola alapfeladata a harmonikus testi és lelki fejlődéshez,
valamint a középfokú továbbtanuláshoz szükséges képességek kialakítása, az általános
szintű műveltség megalapozása, a fiatalok egészséges életre való nevelése. Ennek megvalósításához a Katolikus Egyház tanításainak megfelelően kell eljárnunk. Elsődleges
célunk az iskolába járó gyermekeknek a keresztény értékrend átadása. Meggyőződésünk,
hogy erkölcsi és testi nevelés területén komoly feladatunk van. Ezért a testnevelést speciális tanterv szerint oktatjuk emelt óraszámban, ezáltal egészséges, harmonikusan fejlődő,
fegyelmezett tanulók nevelésére törekszünk. Az intézmény zeneiskola működtetésének
keretén belül lehetőséget nyújt a hangszeres zenetanulás személyiségfejlesztő hatásának
felhasználására. Törekszünk biztonságot adó, szerető légkörben szépre, jóra, igazra nevelni, tanítani a gyermekeket.
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Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium
és Kollégium

cím: 9400 Sopron, Orsolya tér 2-3.
tel.: 99/523-511
fax: 99/523-511
e-mail: sztorsolya@sopron.hu
honlap: w3.sopron.hu/intranet/iskolak/orsolya
igazgató: Kálmán Imre
fenntartó: Győri Egyházmegye
alapítás éve: 1747 / 1991
típus: általános iskola, gimnázium, kollégium (koedukált)
végzettség: általános iskola 8 osztály, érettségi
paptanár: 1
világi tanár: 68
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: 60
párhuzamos osztályok száma: 2-4
osztálylétszám: min.: 16 max.: 29
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: német / angol nyelv heti 3-5 órában
II. idegen nyelv: német / angol / latin / olasz heti 3-5 órában
felvételi követelmény:
Elkötelezettség a kereszténység iránt, vallásosság. A gimnáziumi osztályokban jó és jeles eredmények az elméleti tantárgyakban. Az általános iskola emelt szintű csoportjaiban
az emelt szinten tanulni kívánt tantárgyakból a 4. évfolyam első felében jeles vagy jó
eredmény.
képzési, szervezési sajátosságok:
12 évfolyam, koedukált osztályok. Több tárgyból csoportbontás, emelt szintű lehetőségek idegen nyelvekben, matematikában. Kétszintű érettségire felkészítés igények szerint.
Szakkörök: énekkar, néptánc; informatika, elsősegélynyújtás, rajz, idegen nyelvek.
Tömegsport, minőségi sport (kosárlabda).
pedagógiai hitvallás:
A nevelésben a keresztény (katolikus) és nemzeti értékek, hagyományok tisztelete, ápolása. Tehetséggondozás – emelt szintű tantárgyválasztási lehetőségek. Felzárkóztatás:
elsősorban az alsó tagozaton és a kollégiumban. Egészségnevelési program. Hitélet, vallásgyakorlás.
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Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium
és Kollégium Szent István Tagiskolája

cím: 9400 Sopron, Rozália út 1.
tel.: 99/508-881
e-mail: szentistvaniskola@t-online.hu
igazgató: Kálmán Imre

fax: 99/508-882
honlap: —

fenntartó: Győri Egyházmegye
alapítás éve: 1931 / 1991
típus: általános iskola (koedukált)
végzettség: általános iskola 8 osztály
paptanár: 1
világi tanár: 15
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 1
osztálylétszám: min.: 16 max.: 21
idegen nyelv tanítása:
I. idegen nyelv: német nyelv 3 óra/hét 4-8. évfolyamon; 2 óra/hét 1-3. évfolyamon
(szakkör)
II. idegen nyelv: angol nyelvi szakkör 2 óra/hét 1-8. évfolyamon
felvételi követelmény:
Iskolaérettség; szülői nyilatkozat az iskola alapelveinek elfogadásáról; átvétel esetén legalább közepes tanulmányi eredmény és jó magatartás.
képzési, szervezési sajátosságok:
Osztálybontásban tanítjuk a német nyelvet, a számítástechnikát és a technikát az 5-8. évfolyamon. Ingyenesen biztosítjuk az erdei iskolai foglalkozásokat a 3-6. évfolyamon, az
úszásoktatást a 2. évfolyamon, továbbá a tanórán kívüli foglalkozások gazdag választékát az 1-8. évfolyamon.
pedagógiai hitvallás:
Értelmes, tisztességes, dolgos, keresztény magyar embereket szeretnénk nevelni a tanítványainkból. Olyan embereket, akik akarnak és tudnak családban élni, akik képesek
megszervezni a mindennapi életüket. Iskolánk patinás épülete, tágas és rendezett udvara,
emberléptékű belső terei, valamint képzett és áldozatkész pedagógusai mind-mind azt
szolgálják, hogy a tanulók valóban a második otthonuknak érezzék az iskolájukat. A
„Szent István” tiszteletre méltó, jó kis iskola. Hitvallásunk: „Kicsik vagyunk, de jók akarunk lenni.”
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Szent Vince Római Katolikus Óvoda

cím: 2040 Budaörs, Szabadság u. 18.
tel.: 23/441-500
e-mail: postmaster@sztvince.t-online.net
óvodavezető: Nyitrai Istvánné

fax: 23/441-500
honlap: —

fenntartó: Székesfehérvári Egyházmegye
alapítás éve: 1993
típus: óvoda
nevelőtestület összetétele: szerzetes óvodapedagógus: — világi óvodapedagógus: 10
egyéb pedagógus: 4
létszámadatok: óvodai csoportok száma: 5
csoportlétszám: 28
felvételi követelmény:
Keresztény értékrendet követő, hívő családok gyermekeit vesszük fel, akik elfogadják és
támogatják óvodánk nevelési programját.
képzési, szervezési sajátosságok:
Középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek csoportja (10 fő); logopédia; lurkó osztályok.
pedagógiai hitvallás:
A mai gyermek sajátossága az, hogy „mai”. A mi rohanó világunk gyermeke. Sokat tehetünk a „ma” gyermekeiért a keresztény értékrend közvetítésével. Intézményünkben fő
cél és feladat a differenciált foglalkoztatás, a gyermek önmagához képest történő fejlesztése. Az ismeretek elsajátítása, a tanulás minden esetben az öröm forrása legyen.
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Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

cím: 8200 Veszprém, Iskola u. 6.
tel.: 88/328-609
e-mail: szilagyi@ipari.vein.hu
igazgató: Halmay György

fax: 88/328-609
honlap: —

fenntartó: Veszprémi Főegyházmegye
alapítás éve: 2000
típus: 8 évfolyamos általános iskola és alapfokú művészetoktatási intézmény
végzettség: általános iskola 8 osztály
paptanár: —
világi tanár: 42
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 1
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 2
osztálylétszám: min.: 15 max.: 28
idegen nyelv tanítása: I. idegen nyelv: angol / német nyelv
II. idegen nyelv: angol / német nyelv
felvételi követelmény:
A tanuló és családja fogadja el az iskola keresztény szellemiségét.
képzési, szervezési sajátosságok:
Emelt szintű angol, illetve német nyelvoktatás. Művészetoktatás: tánc.
pedagógiai hitvallás:
Olyan fiatalokat szeretnénk nevelni, akikre jellemzőek a keresztény erények: a megbocsátás, szelídség, türelem, a lelkiismeret érzékenysége. Éljen bennük az önnevelés igénye, váljanak szellemileg és testileg művelt és egészséges emberekké. Vallásos és hazafias szellemben erkölcsös polgárokat szeretnénk nevelni, számukra az átlagnál magasabb
műveltséget nyújtani.
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Szivárvány Katolikus Óvoda

cím: 6120 Kiskunmajsa, Szent László u. 11.
tel.: 77/482-658
fax: 77/482-658
e-mail: —
honlap: —
óvodavezető: Lakatos Jenőné
fenntartó: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye
alapítás éve: 1991
típus: óvoda (koedukált)
nevelőtestület összetétele: szerzetes óvodapedagógus: — világi óvodapedagógus: 10
létszámadatok: óvodai csoportok száma: 5
csoportlétszám: 20-25
felvételi követelmény: —
képzési, szervezési sajátosságok: —
pedagógiai hitvallás:
Óvodánkban a nevelésnek szerves része a hit felébresztése, mely mindig az életkori sajátosságokat figyelembe véve történik. Hisszük, hogy ez egyértelműen elősegíti a más
területeken történő kibontakozást. A kisgyermeket mint Isten ajándékát vezetjük a hit
felé, miközben elősegítjük személyiségének sokoldalú, harmonikus kibontakozását. Valljuk, hogy a gyermekek nevelésében a felnőttek példája meghatározó. Éppen ezért igyekszünk megteremteni magunk körül a szeretet légkörét, hogy kialakulhasson az őszinte
bizalom, mely által biztonságban érzik magukat óvodásaink.
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Szombathelyi Egyházmegyei Kollégium

cím: 9700 Szombathely, Szily János u. 1.
tel.: 94/500-540
fax: 94/500-540
e-mail: egyhazm-koll@freemail.hu
honlap: —
igazgató: Bolla József
fenntartó: Szombathelyi Egyházmegye
alapítás éve: 1991
típus: kollégium
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
paptanár: 1
világi tanár: 8
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: 250
felvételi követelmény:
Megfelelő tanulmányi eredmény, plébánosi ajánlás. Kollégiumunk koedukált. Azok a diákok lehetnek az intézmény tagjai, akik felvételt nyertek Szombathely valamely középfokú oktatási intézményébe.
A középiskolások mellett főiskolásokat is fogad intézményünk. Felvételt nyerhetnek
azok a hallgatók, akik Szombathely valamely felsőoktatási intézményének nappali tagozatán tanulnak.
képzési, szervezési sajátosságok:
A kollégiumunkban működő diákkörök: filmklub, önismereti, számítástechnikai és képzőművészeti, Európai Uniós diákkör, sakk-kör. Hagyományőrző programjaink: a 9. évfolyamosok bemutatkozó estje, Mikulás-ünnepség, karácsonyi ünnepség és gyertyafényes
vacsora, farsang, ballagás. Diákjaink rendelkezésére áll a számítástechnika terem Internet használati lehetőséggel. Havi rendszerességgel saját lapunk jelenik meg, a Diáktoll.
Az intézmény hitéleti tevékenységét a prefektus irányítja.
pedagógiai hitvallás:
Pedagógiai hitvallásunkban kiemelt helyet foglal el a keresztény erkölcsi értékrend, annak megismertetése, gyakoroltatása és betartatása. Kollégiumunk fontosnak tartja a serdülőkorú fiatalok Krisztusi szellemben történő nevelését. Célunk: a diákok életigenlő,
erkölcsös életvitelű, szakmájukban magasan kvalifikált felnőttekké válása. Az egyén és
közösség pozitív egymásra hatása által a legharmonikusabb személyiségfejlődést és a
lehető legjobb teljesítmény elérését kívánjuk biztosítani.
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Szombathelyi Egyházmegyei Óvoda

cím: 9700 Szombathely, Bem J. u. 9/a
tel.: 94/320-058
e-mail: egyhaziovoda@c2.hu
óvodavezető: Polgárdy Szilárdné

fax: 94/320-058
honlap: —

fenntartó: Szombathelyi Egyházmegye
alapítás éve: 1996
típus: óvoda (koedukált)
nevelőtestület összetétele: szerzetes óvodapedagógus: — világi óvodapedagógus: 9
létszámadatok: óvodai csoportok száma: 4
csoportlétszám: 25-27
felvételi követelmény:
A felvétel az egész városból és környékéről történik. Feltétele a betöltött három éves
életkor és a lelkipásztori ajánlás.
képzési, szervezési sajátosságok:
Óvodánkban a helyi nevelési programunk szerint folyik az oktató-nevelő munka. A fenntartó és a szülők igényének megfelelően szervezünk játékos hittan és német nyelvi foglalkozásokat. Biztosítjuk a külön torna és az úszásoktatás lehetőségét is.
pedagógiai hitvallás:
Az óvodába felvett gyermekeket a keresztény pedagógiai elvek szerint felkészítjük a
keresztény életre. Életkoruknak megfelelően megismertetjük velük a keresztény hit és
erkölcs alapvető igazságait. Felkeltjük érdeklődésüket a liturgikus év ünnepei iránt. Igyekszünk segíteni őket, hogy szüleikkel együtt jó kapcsolatba kerüljenek a lakóhelyük szerinti illetékes plébániával, hogy ott igazi lelki otthonukra találjanak.
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Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium, Kollégium
és Szakközépiskola

cím: 2500 Esztergom, Bottyán János utca 10.
tel.: 33/510-290
fax: 33/510-291
e-mail: franka@index.hu
honlap: http://franka-egom.ofm.hu
igazgató: Tokár Imre P. János OFM
fenntartó: Kapisztrán Szent Jánosról Nevezett Ferences Rendtartomány
alapítás éve: 1931
típus: 6 és 4 évfolyamos gimnázium, kollégium és szakközépiskola (csak fiúknak)
végzettség: gimnáziumi érettségi, OKJ szakképesítés
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 13
paptanár: —
világi tanár: 28
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: 300
párhuzamos osztályok száma: 1-2
osztálylétszám: min.: 30 max.: 35
idegen nyelv tanítása: • német / angol nyelv heti 5, illetve 3 óra
• latin / francia / görög nyelv
felvételi követelmény: Rendezett, elkötelezett család, legalább 4,0 tanulmányi eredmény,
illetve jó magatartás és szorgalom, aktív és kreatív legyen a tanulmányokban, sportban, a
szabad idejét értelmesen tudja lekötni, szeresse és szervezze a közösségi életet, igényes legyen a zenében, a filmek, a művészetek, a tömegkommunikációs eszközök megválasztásában, egyházi ajánlás.
képzési, szervezési sajátosságok: Szombati tanítás, a kollégisták havonta járnak haza,
délutáni szakkörök (színjátszó kör, énekkar, fotó, fafaragó, rajz), szabadidős tevékenységek (autóvezetői tanfolyam, hangszeroktatás, néptánc, klasszikus táncok, játékok), heti
négy testnevelés óra, sportkörök, erdei iskola, színházlátogatások, kirándulások.
pedagógiai hitvallás: Assisi Szent Ferenc, rendalapítónk arra tanít minket, hogy „az
egyedül jó” Isten Fiának megtestesülése miatt nagyra értékeljük az emberi méltóságot,
az egész teremtett világ iránt mélységes tiszteletet és szolidaritást érezzünk, és erre hívjuk fel a többi keresztény figyelmét is. Krisztus példáját követve különös ragaszkodás
fűz minket, Kisebb Testvéreket a szegényekhez és az élet perifériájára szorultakhoz. A
Katolikus Egyházhoz ragaszkodva keressük a Lélek útmutatását a mai világban. Elődeink
tapasztalata nyomán munkánkban legértékesebbnek ítéljük a folyamatos szerzetesi jelenlétet. Igyekszünk baráti, testvéri légkört teremteni a kamaszkor kellemetlen pillanataiban
is. Gimnáziumi programunk mellett leghatékonyabb nevelési eszközünk a kollégiumi élet.
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Testvérkék Ferences Óvoda

cím: 1025 Budapest, Szilfa u. 4.
tel.: 1/275-2422
e-mail: nemedyrita@freemail.hu
óvodavezető: Némedy Rita

fax: 1/275-2422
honlap: —

fenntartó: Kapisztrán Szent Jánosról Nevezett Ferences Rendtartomány
alapítás éve: 1995
típus: óvoda (koedukált)
nevelőtestület összetétele: szerzetes óvodapedagógus: — világi óvodapedagógus: 5
létszámadatok: óvodai csoportok száma: 2
csoportlétszám: 25-26
felvételi követelmény: Egyetértés az óvoda nevelési elveivel és programjával.
képzési, szervezési sajátosságok: —
pedagógiai hitvallás:
Célunk a 3-6 éves gyermekek keresztény nevelésének megalapozása, személyiségük sokoldalú fejlesztése a családdal együttműködve, az életkori sajátosságok figyelembevételével. Fontosnak tartjuk a ferences szellemiség ápolását, a természet szeretetét, a környezet
óvását. Az egész nap folyamán családias, szeretetteljes, biztonságos légkört biztosítunk
gyermekeink számára.
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Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona,
Óvoda, Általános Iskola

cím: 1125 Budapest, Mátyás király út 29.
tel.: 1/395-8323
e-mail: batthyanylaszlo@t-online.hu
igazgató: Fehér Anna

fax: 1/395-1002
honlap: —

fenntartó: Szatmári Irgalmas Nővérek Társulata
alapítás éve: 1982
típus: különleges ellátást nyújtó gyermekvédelmi, szociális, oktatási intézmény
végzettség: általános iskola 8 osztály
paptanár: —
világi tanár: 15
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 1
létszámadatok: gyermekotthoni létszám: 42
bejáró tanulók száma: 8
párhuzamos osztályok száma: 1 osztálylétszám: min.: 2 max.: 6
óvodai csoportlétszám: 5
idegen nyelv tanítása: angol nyelv
felvételi követelmény:
A felvétel a Látássérültek Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslata alapján történik, látás-, látás-mozgássérült, látás-mozgássérült-ment. ret. gyermekek.
képzési, szervezési sajátosságok:
Egyéni és kiscsoportos fejlesztés, a gyermekek állapotát maximálisan figyelembe vevő
módszerek, eszközök alkalmazása az oktatás folyamatában, zeneterápia, úszásoktatás,
vízi torna, tangentoros kezelés.
pedagógiai hitvallás:
„Követelek tőled, mert szeretlek téged!” Sérült állapotát Isten kezéből elfogadó, derűs,
kiegyensúlyozott személyiség kialakítása.
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Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola
Gyakorló Általános Iskolája

cím: 2500 Esztergom, Helischer u. 5.
tel.: 33/413-911
e-mail: gyakorlo@vjrktf.hu
igazgató: Juhász Albinné

fax: 33/412-582
honlap: —

fenntartó: Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola
alapítás éve: 1842 / 1999
típus: általános iskola (koedukált)
végzettség: általános iskola 8 osztály
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: —
paptanár: —
világi tanár: 41
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 2-3
osztálylétszám: min.: 15 max.: 26
idegen nyelv tanítása: angol / német nyelv heti 3-5 órában 6-8 éven át
felvételi követelmény: iskolaérettség
képzési, szervezési sajátosságok:
Koedukált képzés, környezeti nevelési iskolaprogram; német nemzetiségi nyelvoktató
program; énekkarok; informatikaoktatás; szakkörök (sport, képzőművészet, néptánc).
pedagógiai hitvallás:
Küldetésünk olyan társadalmi szükségletek kielégítése, mely azon szülők igényeiből fakad, akik katolikus szellemű nevelést kívánnak gyermekük számára biztosítani. Másrészt
olyan társadalmi elvárások szerinti célokat szolgálunk, mellyel a katolikus szellemiségben oktatott hallgatók gyakorlati képzését valósítjuk meg. Iskolai oktató-nevelő munkánk
alapvető célja, hogy humanista szellemű és életvitelű, művelt, alkotó gondolkodású, mentálisan és fizikailag egészséges, erkölcsi elveikben, emberi tartásukban és tevékenységükben igényes, felelősségteljes tanulókat neveljünk, hallgatókat képezzünk. Biztosítjuk
tanulóink számára: az alapműveltség elemeit, képességeik ismeretében a magas szintű
tudást, az emberi együttélésre való alkalmasságot, az önismeret és önfejlesztés életkoruknak megfelelő mértékét. Tevékenységünket nevelőink magas szintű szakmai tudásának birtokában, „hiteles” személyiségükkel, alkotó szellemben, a szülőkkel kialakított
együttműködés során, a tanulói személyiség ismeretében látjuk el.
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Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola

cím: 2072 Zsámbék, Petőfi S. u. 13.
tel.: 23/342-337
e-mail: zspsz@server.zspsz.sulinet.hu
igazgató: Sok Éva

fax: 23/342-331
honlap: www.zspsz.sulinet.hu

fenntartó: Premontrei Női Kanonokrend
alapítás éve: 1996
típus: összetett iskola
végzettség: OKJ szakképesítés, szakközépiskolai érettségi
paptanár: 1
világi tanár: 45
nevelőtestület összetétele: szerzetestanár: 5
létszámadatok: kollégiumi férőhelyek: —
párhuzamos osztályok száma: 2-3
osztálylétszám: min.: 12 max.: 22
idegen nyelv tanítása: német / angol nyelv heti 3-4 órában; nyelvi előkészítő évfolyam
felvételi követelmény: A szakiskolai felvételi az általános iskolai tanulmányi eredményektől és a tanulási képességektől független. A tanuló családjának rászorultságát azonban vizsgáljuk: a szociális körülményeket, s a hátrányos helyzetet. • A szakközépiskolába
matematikából és magyar nyelvből van felvételi. • A felzárkóztató osztályba felveszünk
a 8 osztályt be nem fejezett, 23 éven aluli fiatalokat is. A tanulókat felekezeti hovatartozásra vagy hitbéli meggyőződésre való tekintet nélkül vesszük fel.
képzési, szervezési sajátosságok: Az iskola az alább felsorolt képzéseket végzi: • Intenzív idegen nyelvi felkészítés. • Érettségi vizsgára történő felkészítés. • Érettségihez kötött
szakmai középfokú oktatás: gazdasági informatikus, számítástechnikai programozó, vendéglátó technikus. • Nyolc osztályhoz kötött szakmai középfokú oktatatás, felkészítés a
szakmai vizsgára: asztalos, faipari gépmunkás, kőműves, szakács, számítógép-kezelő, szerkezetlakatos, varrómunkás, nőiruha-készítő, ács-állványozó, pincér, szociális gondozó és
ápoló, számítástechnikai szoftverüzemeltető. • Iskolai végzettséghez nem kötött szakmai középfokú oktatás, felkészítés szakmai vizsgára lakástextil varró-javító szakmában.
pedagógiai hitvallás: Tanulóink korábbi közösségi, tanulási kudarcaira való tekintettel
arra törekszünk, hogy elfogadó közösségre leljenek nálunk. A közismereti tárgyak tanításánál célunk a funkcionális alapműveltség átadása. Sok gyakorlati foglalkozással a kreativitásra ösztönzünk. Első két évfolyamon a kézműves foglalkozásokkal a tanulók vizuális kultúráját fejlesztjük. Az iskola fő célja az evangelizáció és a szociális nevelés, gondozás. Don Bosco Szent János és Kalazanczi Szent József nevelési elveit is alkalmazzuk.
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