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MIÉRT A MÓRICZ?
• Alaposan felkészít a közép és emelt szintű érettségi vizsgára.
• Keresztyén értékrendet közvetít.
• A gimnáziumi tanulóink tanulmányi eredménytől függő ösztöndíjban részesülnek.
• A technikumi képzés többféle szakmai képzettség megszerzését teszi lehetővé és
havi rendszerességgel ösztöndíjat is biztosít.
• Korszerű európai nyelvtudás szerezhető meg.
• Az informatika oktatása az információs társadalom kihívásainak megfelelő alapokat
biztosít.
• Különféle, eredményes, sikeres sportcsapatok működnek.
• Kiváló munkát végző iskolai diákönkormányzatunk számtalan programot szervez.
Iskolánkban pezsgő a diákélet.
• Kiterjedt külföldi kapcsolataink révén más országokba is eljuthatsz.

Mindenkinek
szívből ajánlom a
MÓRICZOT!

Nt. Szilágyi Gábor Miklós

Tóth József

Iskolánk egyformán nyitva áll a

Iskolánknak egyaránt célja a korszerű

történelmi egyházakhoz tartozó és

való felkészítés, a munkaerőpiacon

elnök lelkész

református vallású vagy a más

a felekezeten kívüli tanulók előtt

is, amennyiben – vallásuk szabad
gyakorlása mellett – készek az

egyetemes emberi értékek, saját

felekezetük és a református egyház
értékeinek tiszteletére.

igazgató

műveltség átadása, a felsőoktatásra
megbecsült és felkészült

szakemberek képzése, valamint

a keresztyén értékek közvetítése.

Sokszínű és diák centrikus iskola a

Móricz, a tartalmas diákévek színtere.

INTÉZMÉNYI FELVÉTELI
KÖVETELMÉNYEK
1

Felvétel az általános iskolai eredmények alapján.

2

Az elbírálás és a rangsorolás a hetedik osztályos év végi és a nyolcadik
osztályos félévi, a készségtárgyak nélkül számolt átlag alapján történik.

3

Az intézmény mozgásszervi SNI-s és BTMN-es tanulókat felvesz.

4

Rendészet és közszolgálat ágazaton egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való megfelelés.

GIMNÁZIUM ÉS
NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ KÉPZÉS
• A GIMNÁZIUMI KÉPZÉS ideje 4 év, melynek célja az általános műveltség
megalapozása, sikeres érettségi vizsgára való felkészítés, a felsőfokú oktatás
ismereteinek megalapozása és a továbbtanulás segítése.
• Emelt szintű nyelvoktatást biztosítunk számodra heti 5 órában, már a 9. évfolyamtól
kezdődően angol illetve német nyelvből.
• Két idegen nyelv oktatása folyik minden évfolyamon. Második idegen nyelvként
választhatsz az angol és a német nyelvek közül.
• A 11. évfolyamtól biztosított számodra az emelt szintű érettségire való felkészülés
a kötelező érettségi tárgyakból, informatikából és egyes természettudományi
tárgyakból.
• Informatikából tanórai keretben biztosítjuk a 4 modulos ECDL Start vizsgára való
felkészülés lehetőségét.
• A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ KÉPZÉS a tehetséggondozás terepe, ahol a képzési idő
5 év. Célja az idegen nyelvi és az informatikai tudás magas szintű megalapozása.
Ezért a választott idegen nyelvet a tanulók 9. évfolyamon heti 18 órában tanulják,
később 5 órában viszik tovább. Itt is két idegen nyelvet kell tanulni, ami német és
angol nyelv lehet.
• Az informatika tantárgy magasabb óraszáma biztosítja a 7 modulos ECDL
bizonyítvány megszerzését.
• Egyedi, csak a mi iskolánkra jellemző egyéni ösztöndíjrendszer, havi
rendszerességű átutalással.

A gimnáziumi képzés kódja: 0001
Az angol nyelvi képzés kódja: 0011
A német nyelvi képzés kódja: 0012

Mert ez egy jó iskola, amiről
jelenlegi és végzett diákjainkat is
érdemes megkérdezni.

GAZDÁLKODÁS ÉS
MENEDZSMENT ÁGAZAT
• Ezen az ágazaton a technikumi képzés tanulmányi ideje 5 év, ami a képzés
befejezésével, érettségi vizsgával és szakmai végzettség megszerzésével zárul. A
13. évfolyam végén emelt szintű szakmajegyzék szerinti képzettséget szerezhetnek
az ide jelentkezők.
• A szakmai képzés során gazdasági és jogi alapismereteket, vállalkozások
működtetésének ismereteit, kommunikációt, digitális alkalmazásokat, gazdasági
számításokat tanulhattok.
• A képzés végén szakmai ismeretekből komplex, emelt szintű érettségi vizsgát
tesztek.
• A középiskolás évek során bekapcsolódhattok a Junior Achievement programba,
ahol saját vállalkozásokat alapíthattok, termékeket állíthattok elő és értékesíthetitek
is azokat. Valódi céget alapítva és valódi pénzzel dolgozva ismerhetitek meg a
vállalkozások működésének minden mozzanatát.

Továbbtanulási lehetőség: Gazdasági felsőoktatásban.
Elhelyezkedési lehetőség: Vállalkozások, intézmények, hivatalok pénzügyi
és számviteli munkaköreiben.
Tárgyi feltételek: Taniroda, közgazdasági szakterem, ECDL vizsgaközpont.
Megszerezhető szakképesítések:
• pénzügyi- számviteli ügyintéző
A gazdálkodás és menedzsment képzés kódja: 0002

Az iskola közösségi életéről is csak
jót tudok mondani.

Szabó Lilla

Tagliatti-Ökrös Heléna

Azér t a gimnáziumi nyelvi előkészítő

A közgazdaságtan nem a
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INFORMATIKA ÉS
TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT
• A képzési idő 5 év, ami a képzés befejezésével, érettségi vizsgával és szakmai
végzettség megszerzésével zárul. A 13. évfolyam végén emelt szintű szakmai
képzettséget szerezhetnek az ide jelentkezők.
• A képzés során elsajátíthatjátok az informatikai rendszer és alkalmazás-üzemeltető
technikus szakma alapjait. Ennek keretében informatikai és távközlési valamint
programozási alapokat tanultok, melyből 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgát
is tesztek. A 11. évfolyamtól kezdődően hálózatokról, azok programozásáról,
adatbázis-kezelésről valamint szerver és felhőszolgáltatásokról tanulhattok.
• Amennyiben a programozás érdekel, 11. évfolyamtól akár szoftverfejlesztőnek is
tanulhatsz.
• Iskolánk ECDL vizsgaközpont, mely lehetőséget teremt arra, hogy akár 10
ECDL modulból álló vizsgát tehessetek a tananyagban történő előrehaladáshoz
igazodva.
• A gyakorlati tudás megszerzését a legmagasabb technológiai színvonalú
eszközpark biztosítja.
• Informatikai szakképzéseink a legkorszerűbb hálózati eszközök és a hozzájuk
tartozó CISCO tananyagok révén piacképes tudás megszerzését teszik lehetővé.
Továbbtanulási lehetőség: Az informatikai, műszaki felsőoktatásban.
Elhelyezkedési lehetőség: Kis-közepes- és nagyvállalatok informatikai részlegein,
hálózatépítéssel és programozással foglalkozó cégek munkatársaiként.
Tárgyi feltételek: Öt számítógépes terem, CISCO laboratórium, hardver labor,
tanulói laptopok, Lego robotok, mobil eszközök.
Megszerezhető szakképesítések:
• informatikai rendszer és alkalmazásüzemeltető technikus
• szoftverfejlesztő és- tesztelő
Az informatikai és távközlési ágazat képzés kódja: 0003

RENDÉSZET ÉS
KÖZSZOLGÁLAT KÉPZÉS
• A képzési idő 5 év, mely technikumi érettségivel és emelt szintű szakmai érettségi
vizsgával zárul, utóbbi egyben közszolgálati technikus szakképesítés megszerzését
is jelenti.
• A képzés során elsajátíthatjátok a közszolgálat, a kommunikáció és a pszichológia,
szociológia és kriminológia alapismereteit és speciális testnevelést és önvédelmet
is tanulhattok. Mindezeken túl rendvédelmi, magánbiztonsági és vagyonvédelmi
gyakorlati ismeretekre is szert tehettek.
• Az összefüggő nyári szakmai gyakorlatot rendvédelmi, katasztrófavédelmi, illetve
személy és vagyonőri szerveknél tölthetitek.
• A képzés célja a belügyi pályákon történő közép- és felsőfokú továbbtanulásra
való felkészítés is.
Továbbtanulási lehetőség: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem különböző karain,
illetve sikeres felvételi eljárás után rendőr tiszthelyettes szakképesítés szerezhető a
BM középiskoláiban rövidebb képzési idővel.
Elhelyezkedési lehetőség: A rendőrség illetve a katasztrófavédelem kötelékében,
vagy a közigazgatás területén.
Tárgyi feltételek: A gyakorlati tudás megszerzéséhez katasztrófavédelmi, személy
és vagyonőri, rendvédelmi szervekkel, illetve lőtérrel kötött együttműködési
megállapodások. Saját teremlőtér és önvédelmi gyakorlati terem. Iskolánk a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem (Ludovika) partnerintézménye.
Megszerezhető szakképesítések:
• közszolgálati technikus; közigazgatási ügyintéző vagy rendészeti technikus
szakirányon
A rendészet és közszolgálat ágazat képzés kódja: 0005

Azért választottam ezt az iskolát, mert
Kisújszállásiként nagyon sok jót hallottam róla.

Balogh Dániel

Molnár Nimród

Az én életemben nagyon fontos

Azér t szeretek a Móriczba járni,
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eszközökön, gyakorlatorientáltan
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és a tanárok egyaránt. A belügyi
választás lehet ez a technikumi
képzés.

KÖZLEKEDÉS ÉS
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS
ÁGAZAT
• A képzési idő ebben a technikumi ágazatban is 5 év, ami a 13. évfolyam végén
érettségi vizsgával és emelt szintű szakmai képzettség megszerzésével zárul.
• Az ágazatra a logisztika, a szállítmányozás, az áruforgalom és a raktározás iránt
érdeklődő tanulókat várjuk.
• A szakmai tantárgyak keretében a gazdasági alapozó tárgyak mellett közlekedési,
szállítmányozási, raktározási és logisztikai tantárgyak óráin sajátíthatjátok el a
szakma alapvető ismereteit.
• Iskolánkban gyakorlatorientált képzés folyik, melyet jól felszerelt logisztikai kabinet
is támogat.
• Az iskolában tanultakat nyári gyakorlat keretében vállalati körülmények között is
kipróbálhatjátok. A környék vállalatainál lehetőség van a tapasztalatszerzésre és
akár az elhelyezkedésre is.
• A megszerzett logisztikai technikus szakképzettség a munkaerőpiacon keresett
szakma.
Továbbtanulási lehetőség: Gazdasági szakirányú felsőoktatásban.
Elhelyezkedési lehetőség: Raktározást, szállítmányozást végző vállalatoknál,
kereskedelmi cégeknél.
Tárgyi feltételek: Taniroda, logisztikai kabinet, kiváló informatikai ellátottság.
Megszerezhető szakképesítések:
• logisztikai technikus, logisztika és szállítmányozás szakmairányon
A közlekedés és szállítmányozás ágazat képzés kódja: 0006

A koliban nagyon jó a közösség,
sosem unatkozunk, és a tanárok is
nagyon segítőkészek. Olyan, mintha
egy NAGY CSALÁD lennénk…

A KOLLÉGIUM
Az 1982-ben átadott és nemrég felújított Dózsa György úti kollégiumi épületünkben
8 ágyas lakószobákkal, jól felszerelt konyhákkal, kondicionáló helyiségekkel,
számítógépteremmel, könyvtárral, tágas, sportolásra alkalmas udvarral és focipályával
várunk benneteket. A kollégium lehetővé teszi szabadidőtök hasznos eltöltését, ezen
túl pedig nyugodt körülményeket teremt ahhoz, hogy fölkészülhessetek a következő
nap tanóráira.
Szakképzett pedagógusaink szükség esetén segítséget nyújtanak az iskolai tanórákra
történő felkészülésben.
Hagyományosan megrendezett programjainkkal szórakozási igényeiteket is
megpróbáljuk kielégíteni. Ilyen alkalmak például a gólyatábor, a kilencedikesek
avatása, a Mikulás és a karácsonyi ünnepség, a farsang, a játékos vetélkedők, a végzős
tanulók búcsúztatása és egyéb rendezvények.

Elérhetőségeink:
MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM
Gimnázium, Technikum, Általános Iskola és Óvoda
Cím: 5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4.
OM-azonosító: 201704
Tel.: (+36 59) 520 648

E-mail: moricz@moriczref.hu
Web: www.moriczref.hu

Nyílt nap: 2021. december 4. (szombat) 9.00
Nyílt hét: 2021. december 6-10.

