
„Az igaz ember pedig hitből él!”  

    (Róma 1,17) 
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Múltunk 
 
A gyülekezet meglévő régi feljegyzései szerint az 1600-as évek elején a mai Újkécske 
helyén volt KÉCSKE FALU és ott volt a temploma is. A török pusztítás elől menekültek a 
Tisza nádasába a falu lakosai. A veszély elmúltával nem mentek vissza régi 
lakóhelyükre, hanem a mai Ókécske területén telepedtek le. 
Ekkor már eljutott a német és svájci változások szele a - reformáció – Magyarország 
ezen vidékeire is, és a lakosok a változást magukra véve protestáns szellemben kezdtek 
hozzá a templomunk és a gyülekezet építéséhez. A változás magyar nyelvre is 
lefordította a Bibliát, hogy minden ember kézbe vehesse. Ehhez írni, olvasni tudni 
kellett.   
Az Ókécskei Protestáns Egyházközség 1718-ban alapított egy fiúiskolát, mivel az írni, 
olvasni vágyó gyerekek vasárnaponként a templomi alkalmak után tanulták e 
tudományt az akkori lelkésztől.  
Az igény egyre nagyobb lett, az akkori egyházvezetés építkezett, tanítót hívott és iskolát 
alapított. Az első tanító Bencze Sámuel volt, aki 1747-ben kezdte meg tanítói szolgálatát. 
A fiúiskola mellett lassan kialakult a leányiskola is.  
1843-as tűzeset után már közös épületben, de még külön osztályokban kezdhették meg 
tanulmányaikat a gyermekek. 
Az intézmény lassan kinőtte magát, és egyre több diák ment el gimnáziumba 
Kecskemétre, Nagykőrösre.  
A háború zivataraiban 1944-ben az iskola is és a templom is megsérült. A gyülekezet 
először az iskolát hozattatta rendbe, hogy a gyerekek tanulhassanak, csak utána fogtak a 
templom renoválásához. 
1948-ban államosították az iskolát, így 45 tanévet mint állami általános iskola működött. 
1993. július 1-jétől újra egyházi iskolaként tarthatjuk számon, mely 1993. augusztus 29-
én megkezdhette 275. tanévét, akkor 1-8 évfolyamon párhuzamosan két osztályban 234 
diákkal, 23 pedagógussal.  
Az iskola mellett visszakaptuk a cserkészotthont is, ahol Galériát alakítottunk ki. A 
Galériában rajz- képzőművészeti oktatás, rendszeres kiállításrendezés folyik. 
Mivel kicsi lett az intézmény, 1995-ben két tervet hozott az iskolafenntartó gyülekezet. 
Épített 6 új tantermet és elindította a gimnáziumi képzést. Az építkezéshez találtunk egy 
segítő vállalkozót, aki finanszírozta a tervek megvalósulását. 
Elindítottuk a gimnáziumi képzést. Nehéz volt a városban működő másik középfokú 
intézmény mellett és a környező városok nagyhírű gimnáziumai mellett érvényesülni, de 
most már mondhatjuk, sikerült. 
1998-ban 8 tanteremmel bővültünk, amivel már a régi falusi iskolai kép is megváltozott, 
és egy kicsit patinásabb lett a homlokzat megjelenése is. 

  

Jelenünk 

2003 szeptemberében a 10 éves évfordulónk alkalmából a Református Egyház 
Vezetősége nálunk rendezte meg a magyarországi Református Iskolák Országos 
Tanévnyitó ünnepségét. Büszkék vagyunk arra, hogy ez már a 24. iskolai tanévünk az 
újraindítás óta az egyház fenntartása alatt. 
Ma 301 tanulónk van az 1-12-ig tanító iskolánkban. 
Nagy örömünk, hogy már mögöttünk van tizenhét érettségizett osztály, akik igen szép 
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érettségi eredményeket értek el, és legtöbbjük sikeres felvételt nyert a felsőoktatási 
intézményekbe. 
Iskolánk szervezésében rendezzük meg a Református Iskolák Országos Meseíró, 
Mesemondó, Kézműves, Szépíró és Angol/Német Fordító Találkozóját. A tanórai oktatás 
mellett növendékeink szakkörök keretében képezhetik magukat, különböző területeken. 
Jelenleg informatika-, irodalom-, zene-, képzőművészeti-, sport-, természetbarát 
szakkörök közül választhatnak a diákok. 
A tanév zárásaként minden évben REÁLIS-, ill. CSALÁDI NAPOT rendezünk, ahol a 
diákok, pedagógusok, szülők vidám műsorszámokkal búcsúztatják a tanévet. 
Igyekszünk megjelenni tanulmányi versenyeken, és nagy büszkeségünkre az elmúlt 24 
esztendőben nagyon szép eredményekkel, helyezésekkel büszkélkedhetünk, úgy a 
református, mint egyéb intézmények versenyein is. 
Mindig jó hallani, ha valahol felhangzik a Tiszakécskei Református Általános Iskola és 
Gimnázium neve. Az intézmény dolgozói, tanulói egyformán büszkék az iskola jó 
hírnevére, hiszen a tanulmányi színvonal emelésének és az intézmény fejlesztésének, 
szépítésének mindannyian részesei vagyunk.   
  

  

Informatika 

Korunkban az élet minden területén szükség van a 
számítógépes ismeretekre. A gazdasági életben a 
bővülő nemzetközi kapcsolatok elterjedésével 
csak az a jól képzett munkaerő számíthat biztos 
elhelyezkedésre, aki rendelkezik az említett 
tudással. Kiemelt óraszámban tanítjuk a 
számítástechnikát a második osztálytól.  A hetedik 
évfolyamtól kezdődően a tizedik osztály végéig a 
tanulóknak lehetőségük van akkreditált ECDL-
bizonyítványt, vizsgaközponton keresztül 
szerezni.  

Két tanulónk az elmúlt évben a National Instruments - LABWIEW Országos 
programozási versenyen országos első helyezést ért el.  
Heti 2 órában az ECDL számítógépes jogosítvány megszerzéséhez biztosítunk 
lehetőséget.  
A 11. évfolyam végén a gimnáziumi tanulók előrehozott érettségi vizsgát tehetnek 
informatikából. A 11-12. évfolyamon igény szerint emelt szintű érettségire való 
felkészülésre is van lehetőségük. 
  

 
Idegen nyelv 

 
A négy évfolyamos képzésünkön „általános” kerettanterv szerint az első idegen nyelvnek 
az angol és a német nyelv, második idegen nyelvként is a német és az angol nyelv 
választható. Az első idegen nyelvnél szakköri keretben heti 2 órában lehetőséget 
biztosítunk az akkreditált nyelvvizsga megszerzéséhez. 
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Rendészeti ismeretek 
  

A 2015/2016-os tanévtől intézményünk belügyi rendészeti alapismeretek néven egy új; 
heti négy órában választható rendészeti képzést vezetett be.  

 

 
 

Könyvtár 

 
Iskolánkban több mint 10107 darabos állománnyal, hanganyaggal (hanglemez, kazetta, 
CD), mozgókép (videokazetta, DVD) számítógépes multimédia anyaggal ellátott könyvtár 
működik heti 15 órában. 
  

 
 

 
Sport 

 
Testnevelésórákon felül az igényeknek 
megfelelően, jelenleg kosárlabda, floorball és 
úszás szakkör működik.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Beiskolázási tudnivalók 
 

Gimnáziumunkba személyes elbeszélgetést követően, felvételi vizsga nélkül, 
bekerülhetnek a hozzánk jelentkező diákok. 
  
Felvételkor az általános iskolai tanulmányi eredményeket vesszük figyelembe. 
Kiemelten kezeljük a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika és az idegen 
nyelv eredményeinek átlagát. 
A nyílt napokon lehetőséget biztosítunk intézményünk megismerésére, tájékozódó 
beszélgetésre az intézmény igazgatóval. 
A református szellemiség, lelkiség elmélyítését szolgálják a reggeli áhítatok, bibliaórák,  
a csendes napok és a táborozások. 
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Tagozatkód: 

0001 Négy évfolyamos gimnázium: hagyományos gimnáziumi képzés. A diákok 
középszintű érettségire való felkészítésén túl lehetőség nyílik ECDL vizsga 
letételére (4 vagy 7 modulos) és igény szerint a felvételihez szükséges 
tantárgyakból emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítésre. 

  

0002  Angol nyelvi tagozat: iskolánkban az angol nyelv tanítása nagyon fontos 
szerepet játszik, s az eredmények alapján oktatásunk sikeres részének 
tekinthető. A nyelvtanítás csoportbontásban folyik, emelt óraszámban, ezzel 
lehetőség nyílik arra, hogy kommunikációs feladatokkal a diákok szóbeli 
készségét is folyamatosan fejlesszük. Ez a képzés felkészíti a középszinten 
tanuló diákokat arra, hogy sikeres közép– illetve emelt szintű érettségi vizsgát 
tudjanak tenni, és mellette az államilag elismert nyelvvizsgát is megszerezzék, 
amely fontos komponense a majdani egyetemi diplomának. Heti 6 órában 
tanulják az angol nyelvet. 

0003  Német nyelvi tagozat: iskolánk életében mindig fontos szerepet játszott az 
angol mellett a német nyelv oktatás. Itt is bontott csoportban és emelt 
óraszámban tanulják a nyelvet a diákok, hasonlóan az angol tagozathoz. A 
képzés célja és formája hasonló az angol tagozathoz, csak itt természetesen a 
germanisztika tanulmányok, illetve továbbtanulás kerül előtérbe. Itt is fontos 
cél az érettségik mellett köz közép– és felsőfokú nyelvvizsgák letétele. Heti  
6 órában tanulják a német nyelvet. 

0004 Informatika tagozat: a tantervi óraszámon felül olyan ismereteket kívánunk 
átadni a diákoknak, amellyel lehetőség nyílik az ECDL 7-modulos 
vizsgabizonyítvány megszerzésére, valamint a 10. évfolyam végén előrehozott 
középszintű érettségi vizsgát megszerezni informatikából. Az utolsó két 
évfolyamon az emelt szintű érettségi vizsgára készítjük fel a diákokat. Itt 
megismerkedhetnek a programozás alapvető ismereteivel, az algoritmusírás 
szabályaival. A tagozat elősegíti a gépészeti, műszaki, informatikai pályára 
készülők bejutását, későbbi tanulmányaik megalapozását. Heti 5 órában 
tanulnak informatikát. 

 0005 Rendészeti képzés: ez a 4 évfolyamos gimnáziumi alapokon nyugvó képzés, 
amely főleg a rendőrtiszti főiskolára, államigazgatási iskolára készít fel. Ebben 
a képzésben hangsúlyosabb a fizikai felépítés, ezért a testnevelést emelt 
óraszámban és bontott csoportban oktatjuk. Ezen kívül csoportbontásban 
önvédelmet, valamint rendészeti tárgyakat oktatunk külső szakemberek 
bevonásával.  
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Szeretettel hívunk és várunk iskolánkba minden olyan gyermeket,  
aki tanulmányaihoz a hagyományos értékeket és a korszerű 

műveltséget választja. 
 

Nyílt nap időpontja: 2017. november 29. 
 

 
Intézményünk vezetői: 

 
Bohács Imre 

igazgató 

 
 

Balla Norbert Csaba 
igazgatóhelyettes 


