
 

TANULJ TE IS  
KISKUNFÉLEGYHÁZÁN 

A CONSTIBAN! 

 

NYÍLT NAPOK 2022-ben: 

okt.5. okt.27. nov.14. dec.15. 

Az adott napon 7:30-tól várjuk Önöket! 
 

Címünk, ahová várjuk Önöket:  
Constantinum Katolikus Óvoda, Általános 
Iskola, Gimnázium, Technikum, Kollégium 

6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi S. u.2. 
www.constantinum.hu 

Elérhetőség, ahol feltehetik kérdéseiket: 
Tel.: 76/431-786 

constantinum@constantinum.hu 
 

 

 
 
Tisztelt Szülők! 
Kedves Nyolcadikosok! 
A CONSTANTINUM vezető-
sége és tanárai nevében 
szeretettel köszöntöm a 
középiskolánk iránt ér-
deklődőket! Egy iskolát 
úgy lehet igazán megis-

merni, ha belépünk a 
falai közé és belelá-
tunk a mindennapja-
iba. Kérem, jöjjenek 

el nyílt napjainkra és nézzenek körül nálunk!  
Fenntartónknak, a Miasszonyunkról Nevezett 
Kalocsai Iskolanővérek Társulatának köszönhe-
tően stabilan tudunk mű-
ködni. A tudás gyarapítása 
mellett fontosnak tartjuk a 
lelki nevelést is, így időközön-
ként szoktunk lelki programo-
kat is szervezni, valamint reg-
gel egy kis rövid iskolarádiós 
elmélkedéssel kezdjük a na-
pot, hogy ezáltal a lélek is le-
hetőleg minél harmoniku-
sabban alakulhasson.  
A mindennapokat időközönként élményszerű 
belföldi és külföldi kirándulásokkal gazdagítjuk. 
Az iskola és a kollégium is Kiskunfélegyháza köz-
pontjában található, ahol szép, tiszta környezet-
ben, digitális táblával felszerelt tantermekben, 
barátságos légkörben folyik az oktatás, nevelés. 
A rendszeres testmozgást sportcentrumunkban, 
tanmedencéinkben valósítjuk meg, az étkezést 
pedig saját konyhánkról biztosítjuk.  
A nyílt napokon 7:30-tól regisztrációval várjuk 
Önöket, majd 7:55-től az első két tanórán óralá-
togatás történik, ahol érdeklődési körnek meg-
felelően (órarend függvényében) órákat tekint-
hetnek meg. Ezt követően vezetői tájékoztatást 
tartunk, ahol választ kaphatnak kérdéseikre. 
Kedves tanuló, legyél Te is sikeres CONSTIS 
diák!               

 Üdvözlettel:  Mindák József 
 

 

 
KÉPEK KÖZÉPISKOLÁNK PROGRAMJAIBÓL 

 

 
RENDÉSZETI VERSENY 

 
SZAKMAI ALAPVIZSGA 

 
SPORT- ÉS CSAPATVERSENY 

 
KÜLFÖLDI KAPCSOLATOK - KIRÁNDULÁSOK 

 
DIÁKÖNKORMÁNYZAT, GÓLYATÁBOR 

 
SZALAGAVATÓ TÁNC 

 

 
KÉPZÉSI KÍNÁLATAINK 

 
GIMNÁZIUM:  

KÓD TANULMÁNYI TERÜLET  

0003 
TEHETSÉGGONDOZÓ NYELVI 
ELŐKÉSZÍTŐ (első idegen nyelv  
angol, a második német; 1+4 év) 

0013 
TEHETSÉGGONDOZÓ NYELVI 
ELŐKÉSZÍTŐ (első idegen nyelv  
német, a második angol, 1+4 év) 

0001 
EMELT IDEGEN NYELVI OSZTÁLY 
(első idegen nyelv angol,  
a második német/francia, 4 év) 

0002 
EMELT IDEGEN NYELVI OSZTÁLY    
(első idegen nyelv német, 
 a második angol/francia, 4 év)  

0006 
EMELT HUMÁN OSZTÁLY  
(4 év)  

0007 
EMELT DIGITÁLIS KULTÚRA ÉS  
MATEMATIKA OSZTÁLY (4 év) 

0009 
ÁLTALÁNOS GIMNÁZIUMI           
 OSZTÁLY (4 ÉV) 

  idegen nyelvi szakkör: orosz, japán, latin 

 
TECHNIKUM – ösztöndíjas képzések 

KÓD ÁGAZAT MEGNEVEZÉSE  

0005 

RENDÉSZET ÉS KÖZSZOL-
GÁLAT (5 év) 
-rendészeti technikus 
-közigazgatási ügyintéző 

 

0010 
SPORT (5 év) 
-sportedző, sportszervező  

 

FELVÉTELI KRITÉRIUM: 

hitéleti-ismerkedő beszélgetés – 2023.márc. 1-2. 

RANGSOROLÁS: 

a 7. oszt. év végi, 8. oszt. félévi eredményei  

minden tantárgyból számítva 
  További információk az alábbi QR-kód alatt:  
 

 
 

Mindák József 
intézményvezető 
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Klára nővér 
lelki vezető 

http://www.constantinum.hu/


 

  

 
Zsigóné Seres Judit 
Gimnáziumi intézményegység-vezető 
 

•Tehetséggondozó NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ 

1+4 éves képzés. A 9. évfolyamon heti 18 órában 
folyik ANGOL/ NÉMET (FRANCIA) oktatás, hogy a 
tanulók mielőbb mindkét nyelvből megszerezzék 
a közép-, és felsőfokú nyelvvizsgákat. ECDL mo-
dulvizsgák is teljesíthetők. Ajánljuk azoknak, 
akik az idegen nyelveket szeretik és jó vagy jeles 
eredményt értek el. 
• EMELT IDEGEN NYELVI OSZTÁLY 
A 4 éves képzés alatt a tanulók csoportbontás-
ban, magasabb óraszámban tanulják az an-
gol/német (francia) nyelvet, hogy sikeres emelt 
szintű érettségi-, és nyelvvizsga (B2 szint) bizo-
nyítványt szerezzenek. Ajánljuk azoknak, akik 
idegen nyelvből jó eredményt értek el. 
• EMELT HUMÁN 
A 4 éves képzés alatt emelt óraszámban történik 
a magyar nyelv és irodalom, történelem tantár-
gyak oktatása, hogy segítsük a kommunikáció és 
a retorikai ismeretek mellett az emelt szintű 
érettségire való felkészülést. Azoknak ajánljuk, 
akik magyarból és történelemből jó eredményt 
értek el. 
• EMELT DIGITÁLIS KULTÚRA és MATEMATIKA 
A 4 éves képzés alatt a tanulók a digitális kultúra 
tantárgyból előrehozott érettségire, az emelt 
óraszámú matematika oktatással emelt szintű 
érettségire készülnek. Azoknak ajánljuk, akik 
ezekből a tantárgyakból jó eredményt értek el. 
• ÁLTALÁNOS GIMNÁZIUM  
A képzés a 4 év alatt alapóraszámban történik, 
de a 11. évfolyamtól lehetőséget adunk a válasz-
tott tantárgyból emelt szintű érettségi felkészí-
tőre járni. Azoknak ajánljuk, akik még várnának 
2 évet a specializációval. 

 

 

Nagy Zoltán 
Technikumi intézményegység-vezető 
 

• RENDÉSZET és KÖZSZOLGÁLAT ágazat 

Célja: felkészítés a szakmai érettségire és to-

vábbtanulásra; az erőnlét fejlesztése. 
Ajánljuk azoknak, akik jó és jeles tanulmányi 
eredményt értek el és a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemen, jogi karon vagy rendőrtiszti, al-
tiszti képzésen szeretnének továbbtanulni, 
vagy katasztrófavédelmi, katonai pályán, kor-
mányhivataloknál szeretnének dolgozni.  
Speciális rendészeti és jogi szakmai tantárgya-
kat, valamint speciális önvédelmi gyakorlati 
oktatást is tanulnak az ide felvett diákok. A 10. 
évfolyam végén alapvizsgát tesznek a diákok, 
majd szakmairányt választanak.  
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem partnerintéz-
ménye vagyunk. 
Szakképzettség neve: rendészeti technikus 
vagy közigazgatási ügyintéző  
 

• SPORT ágazat 

Célja: felkészítés a szakmai érettségire és to-

vábbtanulásra, az erőnlét fejlesztése, a válasz-
tott sportágban való sportolói jártasság elsa-
játítása.  
Ajánljuk azoknak, akik szeretik a sportot, ill. 
ezen a területen szeretnének tevékenykedni 
testnevelőként, edzőként, ill. a sporthoz és re-
kreációhoz kapcsolódó rendezvényeket szeret-
nének szervezni. Szakképzettség neve: sport-
edző, sportszervező 

 

 

 

  
Zsargó Tamás Péter 
Kollégiumi intézményegység-vezető 

Szeretnél CONSTIS lenni, de a mindennapi bejá-
rás gondot jelent? Válaszd a Constit, második 
otthonodnak pedig a KOLIT! 
Mindkét kollégiumunk a buszállomástól, az isko-
lától 1-2 percre található, összesen 160 fő befo-
gadására alkalmas.  

 
A kollégisták nagy része saját középiskolánk ta-
nulói, viszont néhányan a város más iskoláiban 
tanulnak. A diákok elhelyezése 2-6 fős igényes, 
új bútorzatú szobákban történik, melyekhez kü-
lön-külön vizesblokk tartozik. 

 
Létszámtól függően a hat kollégiumi csoportot 
eltérő évfolyamon tanulók alkotják, ezzel is se-
gítve a tanulmányi munkájukat. Napi ötszöri ét-
kezésüket az iskola konyhájáról biztosítjuk. 

 

 

 

 
A tanulószobai tanulás mellett szobatanulásra 
is lehetőséget adunk. A szülőkkel való kapcso-
lattartást és az önfejlesztést segíti az internet-
elérés (WIFI). A teakonyha, a stúdiószoba a 
kollégium otthonosságát biztosítja.

 
A tanulók érdeklődési körüknek megfelelően 
különböző foglalkozásokon vehetnek részt, 
pl.: úszás, foci, kosár, kerékpározás, kézműves 
foglalkozás, íjászat, tollaslabda, csocsózás. 

 

 

 
 

GIMNÁZIUM 
Érettségi bizonyítványt 
adó, továbbtanulásra 

orientálódó képzéseink: 

TECHNIKUM 
Érettségi bizonyítványt és 
technikusi oklevelet adó,  

5 éves, ösztöndíjas  
képzéseink: 

 

KOLLÉGIUM 
a távolabbról 
érkezőknek: 


