
„A bölcs tanítás az élet forrása”
(Példabeszédek 13, 14)

Tisztelt Érdeklődő!

Szeretnénk figyelmébe ajánlani a Baptista 

Szeretetszolgálat tevékenységével kapcsolatos 

legaktuálisabb híreket, információkat.

Óvoda Általános iskola Középiskola

Dunántúli intézmények

Végzős tanuló/gyermek 83 250 751

Beiratkozott tanuló/gyermek 103 316 1062

létszám növekedés 20 66 311

Dunán inneni intézmények

Végzős tanuló/gyermek 202 380 588

Beiratkozott tanuló/gyermek 202 388 718

létszám növekedés 0 8 130

A Baptista Szeretetszolgálat által fenntartott közel ötven
oktatási és köznevelési intézményben mintegy kétezer
pedagógus és egyéb munkavállaló dolgozik elkötelezetten
azért, hogy a közel tizenhatezer gyermek és fiatal esélyt
kapjon és kiváló színvonalon végezhesse tanulmányait.

A kiváló munka eredményeképpen szinte valamennyi
intézményünkben nőtt a 2021/22 tanévre felvettek száma:

2021 / 2022 tanév -
Felvételi eredmények 



Az idei a 10. egymást követő év, amikor a Baptista
Szeretetszolgálat csapata a robotika területén országos bajnoki
címet szerez! Kiemelkedő tehetségeink az elmúlt évtizedben
összesen 137 dobogós helyezést értek el világ és Európa-
bajnokságokon, valamint országos robotika versenyeken.

Bővebben: Baptista robotika csapat

Tizedik éve egyfolytában 
bajnok a baptista robotika 
csapata!

A debreceni Felföldi Édességgyártó Kft. 2021 tavaszán közel 42
ládányi édesített „Magic Milk” szívószálat ajánlott fel a Baptista
Szeretetszolgálat EJSZ oktatási intézményeiben tanulók részére.
Több mint hat és félezer kisdiák – 1034 óvodás gyermek és
5444 alsó tagozatos tanuló – kapta meg nyolc megyében
országszerte az édességet.

Az öröm képei: „Magic Milk”

„Magic Milk” szívószál a 
gyerekek örömére

A 2020-as és a 2021-es évek nehézségei felhívták figyelmünket
arra, hogy sebezhetőek vagyunk. 2021. május 25-én a tanítási
órák elején vagy végén 5 percben adott témákban imádság
hangzott el Istenhez! Imádkoztunk:

• a koronavírusban szenvedő betegekért illetve az
egészségügyi dolgozókért,

• megtérésekért, új erőért a hívők számára,
• vezetőinkért,
• tanulókért, szülőkért, tanárokért, iskolai dolgozókért és

intézményvezetőkért.

Rengetegen csatlakoztak az imalánchoz, és kérték Istent,
hozzon világosságot iskoláinkba, az emberek szívébe és
mutassa meg az utat, melyen járva célba érünk!

Imanap a baptista oktatási 
intézményekben

Megjelent a Baptista Szeretetszolgálat fenntartásában működő
iskolákat, óvodákat és bölcsődéket tartalmazó kiadvány, amely
tartalmazza valamennyi intézmény rövid bemutatkozását és
elérhetőségét is. A kiadvány online formában is megtekinthető
az alábbi linken:

Baptista fenntartású oktatási intézmények

Baptista fenntartású 
oktatási intézmények 
kiadványa

http://www.baptistasegely.hu/hirek/belfold/tizedik-eve-egyfolytaban-bajnok-a-baptista-robotika-csapata--
http://www.baptistaoktatas.hu/magic-milk-szivoszal-a-gyerekek-oromere
http://baptistaoktatas.hu/intezmenyek


Az „Óvodai Nevelés” című óvodai szakpedagógusoknak szóló
folyóiratban rendkívül tartalmas írás jelent meg a „Majd
megnövök” Baptista Óvodáról.

A cikk az alábbi linken olvasható:
„Majd megnövök” Baptista Óvoda

Nevelés a „Majd megnövök” 
Baptista Óvodában

"Adj egy bölcsnek és még tovább 
épül a bölcsességben, tárj fel 

tudást és ismeretet egy igaznak és 
növekedik a megértés.„

(Példabeszédek könyve 9. rész 9. vers)

http://www.baptistaoktatas.hu/adat/tartalom/1139/fajlok/cikk-ovodai-neveles.pdf

