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A  MI  ISKOLÁNK:  BUDAKESZI NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM  

 

Hosszú évek óta alapvető feladatunknak tartjuk, hogy tanulóinknak az elvárásoknak megfelelő, 

színvonalas középfokú oktatást biztosítsunk. Iskolánkba sokféle érdeklődésű diák jelentkezik. 

Vezérelvünk, hogy mindenki tehetséges valamiben. Ez alapján igyekszünk minél több 

eszközzel segíteni diákjainkat abban, hogy rátaláljanak erősségeikre, és ebben tovább 

fejlődjenek. Mindenki lehetőséget kap személyisége és tehetsége kibontakoztatására, de 

minden diákunktól elvárjuk, hogy társai személyiségét is tartsa tiszteletben. Végzőseink nagy 

többsége egyetemen, az általa választott első helyen tud továbbtanulni. Elsősorban 

közgazdasági, jogi, nyelvi, sport és egészségügyi, informatikai, és műszaki területen folytatják 

tovább a tanulmányaikat diákjaink, de vannak akiket a MOME-ra, vagy egyéb, művészeti 

irányultságú felsőoktatási intézménybe vesznek fel. Azt, hogy diákjaink a felsőoktatásban - és 

később majd a munkában és az életben is - megállják a helyüket, középiskolás éveikben kell 

megalapozni a tanulási kompetenciájukat. Arra törekszünk, hogy tanulóink megőrizzék a világ 

dolgai iránti kíváncsiságukat, akarjanak és tudjanak tanulni, napról napra megújulni, képesek 

legyenek a megszerzett tudásuk alapján ismereteiket alkalmazni, önállóan gondolkodni, 

dönteni. Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink a kitűzött céljaikért, a közösségért, embertársaikért 

képesek legyenek tenni. Azon igyekszünk, hogy az elfogadás, az empátia, a gyengébbek és 

rászorulók megsegítése és a bizalom életünk jellemzőivé váljanak. Iskolai tevékenységeinket 

barátságos, derűs, ösztönző légkörben végezzük, aminek természetesen része a következetes 

szigor is, hiszen a vállalt kötelezettségek teljesítése a közösségi lét és az eredményes 

tevékenység alapja. Fontosnak tartjuk a pezsgő diákéletet, a tanórán kívüli ismeretszerzési és 

közösségépítési lehetőségeket, iskolánk külső kapcsolatainak ápolását, ökoszemléletének 

átadását. Nemzetközi partneriskolai kapcsolataink és a külföldi utazások (Erasmus+, 
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Határtalanul) lehetővé teszik az idegen nyelvek elsajátításának tökéletesítését. A tehetséges 

rajzosok és festők kiállíthatják műveiket, fotós, filmes és jól szavaló, színjátszó diákjainknak is 

van bemutatkozási lehetőségük. Kosár-, foci, kézilabda, röplabda- és floorball-csapatunkban 

sportolhatnak azok, akik az iskolában szeretnének rendszeres edzéseken részt venni. A 

vízitúrák, kerékpár és gyalogtúrák, a gólyatábor, a sítábor, a tanulmányi kirándulások, nyelvi 

és egyéb szaktáborok, a szalagavatói, karácsonyi műsorok, a diáknapok rendezvényei 

maradandó élményeket adnak diákjainknak. Tanulóink érzelmileg is kötődnek az iskolához, 

tanáraikhoz. Az iskolai diákönkormányzat tagjai az iskolai diákélet szervezésén kívül 

képviselik társaik érdekeit is. Ők szervezik az iskolai hulladékgyűjtést és az évente 

megrendezett iskolai diáknapok szervezésében is segédkeznek. Nagyon lényegesnek tartjuk a 

szülőkkel való hatékony együttműködést, az iskola nem működhet jól enélkül. Az iskola szülői 

közösségét képviselő szülői választmány biztosítja a szülők véleményalkotását minden olyan 

kérdésben, amely őket is érintheti. Az 50 fős ebédlőben minden tanulónknak biztosítani tudjuk 

a kulturált iskolai étkeztetést, a szünetekben pedig bármelyikük felkeresheti az iskolai büfét.  

KÖRNYEZETÜNK  

Gimnáziumunk Budakeszi városában, a Zsámbéki-medence Budapesthez legközelebbi szélén, 

a főváros központjától 12 km-re helyezkedik el.  

 

Budakeszi a János-hegy délnyugati lejtőjén elterülő, jó levegőjű, kertvárosi jellegű, kedvelt 

kirándulóhelyekkel körülvett, különleges adottságú kisváros. Ideális helyszín iskolai közösségi 

programok számára, túrák, kirándulások, projekt napok akadályversenyeinek szervezéséhez. 

Az elmúlt évtizedekben egyre több öntevékeny szervezet (Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény 

és Tájház, Hagyományőrző Kör, Szépítő Egyesület, Széchenyi Baráti Társaság, Székelykör, 

stb.) alakult, amelynek célja a kulturális értékek megőrzése, a nemzetiségi őslakosság 

hagyományainak felelevenítése. Munkájuk során egyre szélesebb körben válik ismertté a 

település múltja és a régi nemzetiségi hagyományok. Több száz gyönyörű sváb parasztház és 

polgári otthon áll helyi műemlékvédelem alatt. Gimnáziumunk tanulói is egyre többet 

tudhatnak meg a város történelméről, hagyományairól. A Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény 

és Tájház minden évben több ilyen témájú iskolai programunknak ad helyet, sok diákunk itt 

végzi el az érettségihez kötelező közösségi szolgálat egy részét is.  

NSJG 
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Városunkat egyre színesebb, pezsgőbb szellemi élet jellemzi, amelynek meghatározó színtere 

a városi művelődési központ és a városi könyvtár. Az itt dolgozókkal is szoros az 

együttműködésünk, mindig segítőkészek, szakmailag hitelesek és megbízhatók. Vettünk már 

részt közös pályázaton, szoktunk rendhagyó órát tartani a városi könyvárban, rendszeres 

látogatói vagyunk a helyi művészek munkáiból rendezett kiállításoknak, projekt-feladatokat 

készítenek el diákjaink a helyszínen, és minden évben ők adnak otthont Oskolabálunk és egyéb, 

nagy létszámú iskolai eseményünk számára. 

Budakeszi infrastruktúrája is nagy lendülettel fejlődött az elmúlt évek során. Felújították a város 

fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézmények jelentős részét. Új bölcsőde és új óvoda-

szárny épült, és már elkezdődött az új iskola építése is. A folyamatból látszik, hogy a város 

törődik a gyermekek jólétével, a nevelés-oktatás megfelelő körülményeinek megteremtésével. 

Iskolánk is része a város szellemi életének. Jótékonysági koncertekkel, bállal, koszorúzásokon, 

nemzeti ünnepeken, a város által szervezett nyitott programokon való részvétellel színesítjük 

azt. Tanítványaink sikerei, nemzetközi kapcsolataink is hozzájárulnak városunk nevének 

ismertebbé válásához. 

A  BELÉPŐ DIÁKOK JELLEMZŐI 

Iskolánk elsősorban a helyi lakosság és a környező településeken élő fiatalok általános iskola 

utáni továbbtanulását szolgálja, 280 tanuló gimnáziumi képzését tudja ellátni. Tanulóink 2/3 

része bejáró, kb. harmada pedig Budakeszin él. Több mint tíz településről érkeznek hozzánk 

tanulók (Páty, Telki, Budajenő, Tök, Perbál, Zsámbék, Szomor, Etyek, Budaörs, Biatorbágy, 

Törökbálint, Nagykovácsi, Érd, Budapest, Budakeszi). Diákjaink érdeklődése sokszínű. 

Vannak közöttük akik jogásznak készülnek, vannak akiket a műszaki pálya vonz, akik 

közgazdászként tudják elképzelni az életüket, de vannak művészi tehetséggel rendelkező, vagy 

a tanítást, másokkal való törődést választó tanulók is.  

 

A gimnázium épülete a távolsági buszközlekedés szempontjából kedvező fekvésű, a megálló 

majdnem az épület előtt van, a buszok gyakran járnak. A fővárossal helyi járatú buszközlekedés 

köti össze. (22, 22A, 222) Az órarendünk alkalmazkodik a külső menetrendi feltételekhez, és a 

diákok, valamint a dolgozók többségének érdekeihez. Ebből a szempontból (is) ideális választás 

lehet az iskolánk azoknak a tanulóknak, akik középiskolai tanulmányaik alatt nem szeretnének 
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beutazni minden nap a fővárosba. Egyedi lehetőségeinkkel: nyelvi oktatásunk színvonalával, 

iskolánk családias hangulatával, a diákokra való személyes odafigyeléssel, rendkívül színes 

tanításon kívüli programkínálatunkkal, szerteágazó nemzetközi kapcsolatainkkal, nemzetközi 

projekteken való részvételi lehetőségekkel várjuk a hozzánk jelentkezőket. 

BEISKOLÁZÁSI ADATOK 

Lehetőségeinknek megfelelően minden tanévben maximum 64 fő kezdheti meg tanulmányait 

iskolánkban. Az elmúlt néhány év tapasztalatai szerint a felvételizők száma sokszorosan 

meghaladja a felvehető létszámot. (Az elmúlt két évben több mint ötszörös volt a 

túljelentkezés.)  

A beiskolázás időszakában (október-november) az általános iskolák pályaválasztási szülői 

értekezletein iskolánk vezetői – lehetőség szerint – személyesen jelennek meg, hogy 

tájékoztatót tartsanak, és ismertetőt adjanak minden megjelentnek.  

Megújult és sokkal informatívabbá iskolánk honlapja, ami kiváló lehetőséget jelent a 

felvételizőknek és szüleiknek, hogy innen is tájékozódjanak iskolánkról. 

November hónapban nyílt napot tartunk, ahol személyesen lehet iskolánkkal megismerkedni.  

Gimnáziumunk mindkét osztályába a központi írásbeli felvételi dolgozatok eredménye és a 

hozott pontok (meghatározott tantárgyak általános iskolai osztályzatainak átlaga) alapján 

kialakított pontszám alapján nyernek felvételt a tanulók. 
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OKTATÁSI JELLEMZŐK   

Iskolánkban, a Budakeszi Nagy Sándor József Gimnáziumban, a 2021/22-es tanévtől mind a 

két párhuzamos osztályban 5 évfolyamos, emelt szintű nyelvi képzés folyik. (4+1: 4 

évfolyamos gimnáziumi képzés nyelvi előkészítő osztállyal) Jelenleg összesen kilenc 

osztályunk van. Az „A” osztályok fele (16 fő, egy csoport) a német nyelvet, az osztály másik 

fele, valamint a „B” osztályok (összesen 48 fő; 3 csoport) az angol nyelvet tanulják emelt 

óraszámban. A három angolos csoport kialakítását nyelvi szintfelmérés eredményei alapján 

végezzük el. A német nyelv választását azért véljük indokoltnak, mert a környék több általános 

iskolájában (Páty, Zsámbék, Budajenő, Budakeszi) is folyik nemzetiségi német oktatás, ezeket 

a tanulókat várjuk elsősorban a haladó német csoportunkba. Első idegen nyelv az angol vagy a 

német, második idegen nyelvként az angol, a német és a spanyol nyelv választható.  

A nyelvi előkészítő évfolyam és az emelt nyelvi óraszám biztosítja tanulóink számára azt a 

lehetőséget, hogy akár két nyelvből is nyelvvizsgával zárják középiskolai tanulmányaikat, 

valamint legalább az első idegen nyelvből emelt szintű nyelvtudásra tegyenek szert. Úgy 

gondoljuk, hogy a mai, határok nélküli világban a boldogulás egyik feltétele a biztonságos 

szintű idegennyelvi kommunikáció elsajátítása.  

A helyi tantervünkben kialakított tantárgyi óraszámok lehetővé teszik – kellő szorgalom mellett 

- , hogy a 11. és 12. évfolyamon a pedagógiai programunkban megjelölt továbbtanulási 

irányoknak megfelelő tantárgyakból emelt szintű érettségire készüljenek fel tanulóink.  

Végzőseink nagy többsége egyetemen, az általa választott első helyen tud továbbtanulni. 

Kedvelt továbbtanulási irányok és intézmények, ahova diákjaink jelentkeztek és bejutottak az 

utóbbi három évben: Budapesti Gazdasági Egyetem gazdaságinformatika, pénzügy és 

számvitel, kereskedelem és marketing, nemzetközi gazdálkodás, Metropolitan Egyetem, 

nemzetközi tanulmányok (angol nyelven), kommunikáció és médiatudomány (angol nyelven), 

televíziós műsorkészítő; Eötvös Lóránt Tudományegyetem, jogász, pszichológia, pedagógia, 

tanító, anglisztika, japán, magyar-angol, angol-történelem, angol-német, informatikus 

könyvtáros, szabad-bölcsészet, sport- és rekreációszervezés, média és kommunikáció, 

közösségszervező; Budapesti Corvinus Egyetem gazdálkodás és menedzsment, emberi 

erőforrás menedzsment, média és kommunikáció, nemzetközi tanulmányok; Szegedi 

Tudományegyetem, mérnökinformatika, Pécsi Tudományegyetem gyógytornász, mentőtiszti 

szak, anglisztika, védőnő; kereskedelem és markering, Budapesti Műszaki Egyetem 

gazdálkodás és menedzsment, mérnökinformatika, építőmérnök, építészmérnök, Szent István 

Egyetem kertészmérnök, szőlész-borász mérnök; Semmelweis Egyetem, ápoló, mentőtiszt, 

sportszervező; Óbudai Egyetem, gépészmérnök, gazdasági informatikus, Moholy-Nagy 

Művészeti Egyetem, fotográfus, formatervező; animáció; Testnevelési Egyetem, testnevelés; 

Széchenyi István Egyetem, gyógypedagógia; Károli Gáspár Református Egyetem, keleti 

nyelvek és kultúrák, japán. 

A tanulói igényeknek és a pedagógus kollégák lehetőségeinek megfelelően több felzárkóztató 

csoport is működik iskolánkban. Az év közben lemaradó tanulók hátrányainak enyhítésére a 

másik lehetőség az egyéni megsegítés. 

A tehetséggondozás tanulmányi versenyekre, az emelt és középszintű érettségire, 

nyelvvizsgákra történő felkészítést, művészeti pályázatokon való részvételt, valamint a 

sportban tehetséges tanulóink versenyeken, bajnokságokon való sikeres szereplésének 

megalapozását jelenti. A tehetséggondozás részben órai keretek között (fakultáció, emelt 

óraszámú, intenzív nyelvi képzés), részben más fórumokon szerveződik. (Egyéni és csoport-

https://www.facebook.com/pages/Bge-Pszk-BP-p%C3%A9nz%C3%BCgy-%C3%A9s-sz%C3%A1mvitel/269416537124708?timeline_context_item_type=intro_card_education&timeline_context_item_source=100002852790901&fref=tag
https://www.facebook.com/pages/Bge-Pszk-BP-p%C3%A9nz%C3%BCgy-%C3%A9s-sz%C3%A1mvitel/269416537124708?timeline_context_item_type=intro_card_education&timeline_context_item_source=100002852790901&fref=tag
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foglalkozások, művészeti pályázatokon való részvétel, szakkörök, időszakosan szerveződő 

versenyre felkészítő csoportok, műsor, illetve előadás-próbák…) 

 

Iskolánk nevelési-oktatási jellemzőinek különleges színfoltjai, amelyek egyedivé és egyre 

vonzóbbá teszik intézményünket az ide jelentkező diákok számára, színes nemzetközi 

projektjeink. 2009-ben pályázott iskolánk először az Európai Unió által támogatott, kétéves 

időtartamú Comenius pályázatra, ebben az évben nyertünk is egy bilaterális és egy 

multilaterális együttműködési formájú projektet. Azóta minden évben van folyamatban lévő 

nemzetközi együttműködésünk. 2012-től a Comenius (a későbbiekben Erasmus+) nemzetközi 

projektek mellett rendszeresen nyertünk Határtalanul pályázatot is, amit testvériskolánkkal, a 

nagyváradi Ady Endre Líceummal közösen valósítunk meg. Ezek a lehetőségek olyan utakat 

nyitottak meg az oktatás, a közösség- és személyiségfejlesztés területén, amit azelőtt nem 

ismertünk. Ma már számos módon szövi át iskolánk intézményi kultúráját, (pl. fogadó 

országként számos izgalmas iskolai programot szervezünk közösen vendégeinkkel), és a 

tantárgyi oktatás területét is. A diákok tervezett módon, a projekt konkrét témája és célja által 

meghatározott feladatokat oldanak meg folyamatosan a tanév során. Dolgoznak önállóan, 

párban és csoportban egyaránt. A megoldások során kiemelkedő mértékben fejlődnek az 

informatikai és nyelvi kompetenciák, de mozgósítaniuk kell természettudományos, 

matematikai, művészettörténeti, irodalmi, történelmi, sporttörténeti tudásukat is. A feladatokat 

a különböző országok tanulói közös on-line felületre töltik fel. A 10 év alatt több mint 30 utazás 

valósult meg, és 23-szor voltunk fogadó iskola. Több mint 500 diákunk és tanáraink közül is 

sokan eljuthattak a 12 különböző ország valamelyikébe.  

 

Iskolánk szellemiségét már régóta alapvetően meghatározza a fenntarthatóságra nevelés, a 

környezettudatosság, a klímavédelem, a környezetünkért érzett felelősség hangsúlyozása és a 

sokszínű környezetpedagógiai tevékenység. Sokéves közös munkánk eredményeképpen 

Budakeszin elsőként sikerült megszereznünk 2019. szeptembertől az Örökös Ökoiskola címet. 

Az ökológiai szemlélet megjelenik a pedagógiai programunkban, a munkaterveink (iskolai, 

munkaközösségi és DÖK) minden évben részletesen tartalmazzák az ehhez kapcsolódó 
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programokat, feladatokat. A tanév során az eseményeket igyekszünk publikálni (honlapunkon, 

iskolai facebook oldalunkon, évkönyvünkben, iskolaújságunkban, az iskolai öko-híradón, a 

helyi nyomtatott és netes sajtóban, a helyi televízió műsoraiban). A tanítás folyamán a 

tananyaghoz kapcsolódóan is jelen vannak a környezeti pedagógia elemei, s nem csak a 

természettudományos tantárgyaknál, hanem a többi területen is. Az oktatáson kívüli 

programokban is meghatározó ez a törekvésünk: előadókat hívunk meg a zöld jeles napokhoz, 

vagy éppen a diáknapokhoz kapcsolódva. Rendszeresen csatlakozunk iskolán kívüli, helyi vagy 

országos szervezésű programokhoz, pályázatokhoz. Nagyon büszkék vagyunk sikeres 

nemzetközi pályázatainkra (Erasmus+ és Határtalanul), amelyekben szintén mindig vannak az 

ökoiskolai arculatunkhoz illeszkedő programok, mind a külföldi utazások során, mind az 

általunk vendégül látott iskoláknak szervezett hazai programokban, és most már az Erasmus+ 

tanártovábbképzésre irányuló pályázatai között is. Különösen szeretjük − tanárok és diákok 

egyaránt −, a már hagyománnyá vált öko-projektnapunkat, mely mindig az év egyik 

legsikeresebb rendezvénye. Ennek keretében akadályversenyt szervezünk, mely minden diákot 

és tanárt megmozgat. Évről évre változik, hogy mi kerüljön a projektnap fókuszába: volt már 

az energia, Budakeszi épített és természeti környezete, az időjárás, a hulladékprobléma és az 

egészség. Ha az időjárás megengedi, akkor a szabadban szoktuk tartani ezt a rendezvényt, de 

ha az iskolába szorulunk, akkor is nagyon változatos, hasznos és élményekben gazdag 

programot tudunk összeállítani. 

  

A mi iskolánkba jó belépni. A környezet tiszta, világos. A folyosókon és az aulában diákok 

beszélgetnek, játszanak vagy tanulnak. Több a nevetés, mint a hangos szó. Nálunk a gyerekek 

értelmezni, gondolkodni és élni is tanulnak. Számíthatunk egymásra. Legyen ez mindig így! 

Budakeszi, 2020. 10. 22. 

         Borók Edit 

 

 


