
Szigetszentmiklósi

Batthyány Kázmér Gimnázium



Az iskola rövid története
Első tanév: 1990-91.

 Fenntartónk 1991-től Pest Megye Önkormányzata volt, 

2017. januártól a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ.

Az épület Szigetszentmiklós Város Önkormányzatáé.

 1992. június 5-én vette fel a gimnázium Batthyány Kázmér 

nevét.

Címert, jelmondatot a család engedélyével használjuk.

 2001-től tiszta profilú gimnáziumként működik az iskola.



Az épület

 Minden osztálynak saját terme van

 Szaktantermek:

fizika, kémia, biológia, földrajz, 

informatika, ének-rajz, nyelvi termek

 Tornaterem, udvar

 Könyvtár, klub

 Büfé, menza

 Orvosi ellátás

 Iskolapszichológus



Számok tükrében 21 osztály

683 tanuló

65 pedagógus

19 technikai dolgozó

heti 1200 tanóra



Az iskola fő célja

 Nyelvoktatás

 Tehetséggondozás

 A jövő értelmisége

– művelt,

– nyelveket beszélő,

– kritikusan gondolkodó,

– a társadalom számára 

hasznos,

– boldog felnőtt legyen!



Alapelveink

Hisszük, hogy a magas színvonalú oktatás beruházást 

jelent a társadalom jövőjébe.

Küldetésünk annak a meggyőződésnek a kialakítása 

tanulóinkban, hogy tanulni és tudni jó!



Az iskola „demokratikusan 

konzervatív” szellemiségű

Viselkedés

Öltözködés

Tanulás

Értékrend

„Nálunk a tanulónak joga van tanulni, és jól viselkedni”

Dr. Koós Ferenc alapító igazgató



 Iskolai átlag tavaly: 4,73

 Előző tanévben 200 nyelvvizsgát tettek tanulóink.

 Érettségi átlag tavaly: 4,73.

 Továbbtanulás felsőfokú intézményben: 97%.

Eredmények

Az országban a  44. legjobb gimnázium.



Képzésünkről
 Képzési formák:

8 évfolyamos gimnázium

1+4 évfolyamos gimnázium

 A Nkt. Követelményei szerint

Kerettantervek alapján folyik a képzés 

Emelt képzés nyelvből

 Speciális emelt képzés rendszere

 Tehetséggondozás

 Házivizsgák



 A Budapesti Műszaki Egyetem akkreditált 
nyelvvizsgahelye angol, német és francia nyelvből 

 Emelt szintű érettségi vizsgaközpont

 Öko-iskola

 Oktatási Hivatal bázisiskolája

Érdekességek



Hagyományos rendezvényeink

Giliceavató, gólyaavató

Ki mit tud?Művészeti est

Szalagavató

Advent, iskolai karácsony

Farsangi bál

Tudományos napok

Ballagás

Erdei iskola az 5. és a 9. évfolyamon

Városi iskola a 11. évfolyamon

Nemzeti ünnepeken megemlékezések

9. évfolyamosok néptánc bemutatója

Határtalanul utazások



Kultúra

 32 000 kötetes könyvtár

 Koncertbérlet

 Rendszeres színházlátogatások

 Rendszeres múzeumlátogatások, múzeumi 
órák

 Együttműködési szerződés a MÜPA-val, 
Ludwig múzeummal, Levéltárral

 Tanulmányi napok rendszere



Sport
 Gyógytestnevelés

 Szakkörök: 

• röplabda

• foci

• floorball

• kosárlabda

 BKG DSE

• Kosárlabda

• Röplabda

 Ping-pong, biliárd, csocsó lehetőség

 Péntek esti izomlázak a DÖK szervezésében



Iskolai kötelezettségek

Egyenruha

Testnevelés 

felszerelés



Alapítványunk

 School-Invest Alapítvány:

külföldi cserekapcsolatok, verseny nevezési díjak, 

szabadidős tevékenységek, kulturális és tudományos 

programok, jutalmak és díjak, szociális támogatás, 

tárgyi eszközök, felszerelések.

 A Szülők Tanácsa kéri a befizetéseket



Honlapunk

www.szbkg.hu


