
6060 Tiszakécske, Templom tér 3. 
Tel./fax.: (06) 76/441-052, 76/540-012 

OM azonosító: 027816 
E-mail: realisgimi@realisgimi.hu, refkoll.tk@gmail.com 

www.realisgimi.hu 

Tiszakécskei  

Református Általános Iskola  

és Gimnázium 

2021-2022 

Informatika 
 

Korunkban az é lét mindén téru lété n szu ksé g van a 
sza mí to gé pés ismérétékré. A gazdasa gi é létbén a 
bo vu lo  némzétko zi kapcsolatok éltérjédé sé vél csak 
az a jo l ké pzétt munkaéro  sza mí that biztos élhé-
lyézkédé sré, aki réndélkézik az émlí tétt tuda ssal. 
Kiémélt o rasza mban taní tjuk a sza mí ta stéchnika t a 
ma sodik oszta lyto l.  A hétédik é vfolyamto l kézdo -
do én a tizédik oszta ly vé gé ig a tanulo knak léhéto -
sé gu k van akkrédita lt ECDL-bizonyí tva nyt, vizsga-
ko zponton kérésztu l szérézni.  
 

Héti 2 o ra ban az ECDL sza mí to gé pés jogosí tva ny 
mégszérzé sé héz biztosí tunk léhéto sé gét.  

A 11. é vfolyam vé gé n a gimna ziumi tanulo k élo ré-
hozott é réttsé gi vizsga t téhétnék to bb tanta rgybo l. 
A 11-12. é vfolyamon igé ny szérint émélt szintu  
é réttsé giré valo  félké szu lé sré is van léhéto sé gu k. 

 
 „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” 

(1Korinthus 16,14.) 

 

Sport 
 

Téstnévélé so ra kon kí vu l az igé nyéknék mégfélélo én, 
jélénlég kosa rlabda, ké zilabda, pingpong é s a Bozsik 
Program kérété bén futball szakko r mu ko dik.  

Könyvtár 
 

Iskola nkban to bb mint 10 800 darabos a lloma nnyal, 
hanganyaggal (hangléméz, kazétta, CD), mozgo ké p 
(vidéokazétta, DVD) sza mí to gé pés multimé dia anyag-
gal élla tott ko nyvta r mu ko dik héti 10 o ra ban. 

Idegen nyelv 
 

A né gy é vfolyamos ké pzé su nko n „a ltala nos” kérét-
tantérv szérint az élso  idégén nyélvnék az angol é s 
a né mét nyélv, ma sodik idégén nyélvké nt is a né -
mét é s az angol nyélv va laszthato . Az élso  idégén 
nyélvné l szakko ri kérétbén héti 2 o ra ban léhéto sé -
gét biztosí tunk az akkrédita lt nyélvvizsga mégszér-
zé sé héz. 
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Múltunk 
 

A gyu lékézét méglé vo  ré gi féljégyzé séi szérint az 1600-as é vék 
éléjé n a mai Ú jké cské hélyé n volt KE CSKE FALÚ é s ott volt a témp-
loma is. A to ro k pusztí ta s élo l ménéku lték a Tisza na dasa ba a falu 
lakosai. A vészé ly élmu lta val ném ménték vissza ré gi lako hélyu k-
ré, haném a mai Ó ké cské téru lété n télépédték lé. 

Ekkor ma r éljutott a né mét é s sva jci va ltoza sok szélé 
a - réforma cio  – Magyarorsza g ézén vidé kéiré is, é s a lakosok a 
va ltoza st magukra vé vé protésta ns széllémbén kézdték hozza  a 
témplomunk é s a gyu lékézét é pí té sé héz. A va ltoza s magyar nyélv-
ré is léfordí totta a Biblia t, hogy mindén émbér ké zbé véhéssé. 
Ehhéz í rni, olvasni tudni kéllétt.   

Az Ó ké cskéi Protésta ns Egyha zko zsé g 1718-ban alapí tott égy 
fiu iskola t, mivél az í rni, olvasni va gyo  gyérékék vasa rnaponké nt a 
témplomi alkalmak uta n tanulta k é tudoma nyt az akkori lélké sz-
to l.  

Az igé ny égyré nagyobb létt, az akkori égyha zvézété s é pí tkézétt, 
taní to t hí vott é s iskola t alapí tott. Az élso  taní to  Bénczé Sa muél 
volt, aki 1747-bén kézdté még taní to i szolga lata t. A fiu iskola mél-
létt lassan kialakult a léa nyiskola is.  

1843-as tu zését uta n ma r ko zo s é pu létbén, dé mé g ku lo n oszta -
lyokban kézdhétté k még tanulma nyaikat a gyérmékék. 

Az inté zmé ny lassan kino tté maga t, é s égyré to bb dia k mént él 
gimna ziumba Kécskémé tré, Nagyko ro sré.  

A ha boru  zivataraiban 1944-bén az iskola is é s a témplom is 
mégsé ru lt. A gyu lékézét élo szo r az iskola t hozattatta réndbé, 
hogy a gyérékék tanulhassanak, csak uta na fogtak a témplom 
rénova la sa hoz. 

1948-ban a llamosí totta k az iskola t, í gy 45 tané vét mint a llami 
inté zmé ny mu ko do tt. 

1993. ju lius 1-jé to l u jra égyha zi iskolaké nt tarthatjuk sza mon, 
mély 1993. augusztus 29-é n mégkézdhétté 275. tané vé t, akkor 1-8 
é vfolyamon pa rhuzamosan ké t oszta lyban 234 dia kkal, 23 pédago -
gussal.  

Az iskola méllétt visszakaptuk a csérké szotthont is, ahol Galé ria t 
alakí tottunk ki. 

Mivél kicsi létt az inté zmé ny, 1995-bén ké t térvét hozott az iskola-
fénntarto  gyu lékézét. E pí tétt 6 u j tantérmét é s élindí totta a gimna -
ziumi ké pzé st. Az é pí tkézé shéz tala ltunk égy ségí to  va llalkozo t, aki 
finanszí rozta a térvék mégvalo sula sa t. 

Elindí tottuk a gimna ziumi ké pzé st. Néhé z volt a va rosban mu ko do  
ma sik ko zé pfoku  inté zmé ny méllétt é s a ko rnyézo  va rosok nagyhí -
ru  gimna ziumai méllétt é rvé nyésu lni, dé most ma r mondhatjuk, 
sikéru lt. 

Jelenünk 
 
2003 széptémbéré bén a 10 é vés é vfordulo nk alkalma bo l a Réfor-
ma tus Egyha z Vézéto sé gé na lunk réndézté még a magyarorsza gi 
Réforma tus Iskola k Órsza gos Tané vnyito  u nnépsé gé t. Bu szké k 
vagyunk arra, hogy éz ma r a 27. iskolai tané vu nk az u jraindí ta s o ta 
az égyha z fénntarta sa alatt. 

Ma ko zél 300 tanulo nk van az 1-12-ig taní to  iskola nkban. 

Nagy o ro mu nk, hogy ma r mo go ttu nk van 20 é réttsé gizétt oszta ly, 
akik igén szé p é réttsé gi érédmé nyékét é rték él, é s légto bbju k siké-
rés félvé télt nyért a félso oktata si inté zmé nyékbé. 

Iskola nk szérvézé sé bén réndézzu k még a Réforma tus Iskola k Ór-
sza gos Méséí ro , Mésémondo , Ké zmu vés, Szé pí ro  é s Angol/Né mét 
fordí to  Tala lkozo ja t.  

A tano rai oktata s méllétt no véndé kéink szakko ro k kérété bén ké -
pézhétik magukat, ku lo nbo zo  téru létékén. Jélénlég informatika-, 
ké pzo mu vé széti-, sport-, térmé szétbara t szakko ro k ko zu l va laszt-
hatnak a dia kok. 

A tané v za ra saké nt mindén é vbén REA LIS-, ill. CSALA DI NAPÓT 
réndézu nk, ahol a dia kok, pédago gusok, szu lo k vida m programok-
kal bu csu ztatja k a tané vét. 

Igyékszu nk mégjélénni tanulma nyi vérsényékén, é s nagy bu szké-
sé gu nkré az élmu lt 27 észténdo bén nagyon szé p érédmé nyékkél, 
hélyézé sékkél bu szké lkédhétu nk, u gy a réforma tus, mint égyé b 
inté zmé nyék vérsényéin is. 

Mindig jo  hallani, ha valahol félhangzik a Tiszaké cskéi Réforma tus 
A ltala nos Iskola é s Gimna zium névé. Az inté zmé ny dolgozo i, tanu-
lo i égyforma n bu szké k az iskola jo  hí rnévé ré, hiszén a tanulma nyi 
szí nvonal émélé sé nék é s az inté zmé ny féjlészté sé nék, szé pí té sé -
nék mindannyian ré széséi vagyunk.   

 
 
 
 
Beiskolázási tudnivalók 
 
Gimna ziumunkba félvé téli vizsga né lku l békéru lhétnék a hozza nk 
jéléntkézo  dia kok. Félvé télkor az a ltala nos iskolai tanulma nyi 
érédmé nyékét vésszu k figyélémbé. Kiéméltén kézélju k a magyar 
nyélv é s irodalom, a to rté nélém, a matématika é s az idégén nyélv 
érédmé nyéinék a tlaga t. 
 
A nyí lt napokon léhéto sé gét biztosí tunk inté zmé nyu nk mégismé-
ré sé ré, ta jé kozo do  bészé lgété sré az inté zmé ny igazgato ja val. 
A réforma tus széllémisé g, lélkisé g élmé lyí té sé t szolga lja k a réggéli 
a hí tatok, bibliao ra k, a cséndés napok é s a ta boroza sok. 

 

 

 

 
Inté zmé nyu nk vézéto i: 

 

Balla Norbert Csaba 
igazgato  

 
Mohácsiné Kókai Erzsébet 

igazgato hélyéttés 

Szeretettel hívunk és várunk iskolánkba minden olyan gyermeket, 

aki tanulmányaihoz a hagyományos értékeket és a korszerű  

műveltséget választja. 

Tagozatkód: 

0001  Né gy é vfolyamos gimna zium: hagyoma nyos gimna ziumi 
ké pzé s. A dia kok ko zé pszintu  é réttsé giré valo  félké szí té -
sé n tu l léhéto sé g nyí lik ECDL vizsga lété télé ré (4 vagy 7 
modulos) é s igé ny ésété n a félvé télihéz szu ksé gés tan-
ta rgyakbo l émélt szintu  é réttsé gi vizsga ra valo  félké szí -
té sé. 

 
0002   Angol nyélvi tagozat: iskola nkban az angol nyélv taní ta sa 

nagyon fontos szérépét ja tszik, s az érédmé nyék alapja n 
oktata sunk sikérés ré szé nék tékinthéto . A nyélvtaní ta s 
csoportbonta sban folyik, émélt o rasza mban, ézzél léhéto sé g 
nyí lik arra, hogy kommunika cio s féladatokkal a dia kok 
szo béli ké szsé gé t is folyamatosan féjlésszu k. Ez a ké pzé s 
félké szí ti a ko zé pszintén tanulo  dia kokat arra, hogy sikérés 
ko zé p– illétvé émélt szintu  é réttsé gi vizsga t tudjanak ténni, 
é s méllétté az a llamilag élismért nyélvvizsga t is mégszéréz-
zé k, amély fontos komponénsé a majdani égyétémi diploma -
nak. Héti 6 o ra ban tanulja k az angol nyélvét. 

 

0003   Né mét nyélvi tagozat: iskola nk é lété bén mindig fontos 
szérépét ja tszott az angol méllétt a né mét nyélv oktata s. Itt 
is bontott csoportban é s émélt o rasza mban tanulja k a nyél-
vét a dia kok, hasonlo an az angol tagozathoz. A ké pzé s cé lja 
é s forma ja hasonlo  az angol tagozathoz, csak itt térmé szété-
sén a gérmanisztika tanulma nyok, illétvé tova bbtanula s 
kéru l élo té rbé. Itt is fontos cé l az é réttsé gik méllétt ko z 
ko zé p– é s félso foku  nyélvvizsga k lété télé. Héti 6 o ra ban 
tanulja k a né mét nyélvét. 

 

0004 Informatika tagozat: olyan ismérétékét kí va nunk a tadni a 
dia koknak, améllyél léhéto sé g nyí lik az ECDL 7-modulos 
vizsgabizonyí tva ny mégszérzé sé ré, valamint  11. é vfolyam 
vé gé n élo réhozott ko zé pszintu  é réttsé gi vizsga lété télé ré. Az 
utolso  ké t é vfolyamon az émélt szintu  é réttsé gi vizsga ra 
ké szí tju k fél a dia kokat. Itt mégismérkédhétnék a programo-
za s alapvéto  ismérétéivél, az algoritmusí ra s szaba lyaival.  
A tagozat élo ségí ti a gé pé széti, mu szaki, informatikai pa lya -
ra ké szu lo k béjuta sa t, ké so bbi tanulma nyaik mégalapoza sa t. 
Az alap o rasza mon félu l héti 2 o ra ban tanulnak informati-
ka t. 

 


