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Kedves Olvasó!
Köszöntöm Önt abból az alkalomból, hogy 

a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgim-
názium és Alapfokú Művészeti Iskola kiad-
ványát olvassa! Intézményünk gimnáziumi, 
művészeti szakgimnáziumi és alapfokú ze-
neművészeti nevelő-oktatómunkát folytat. 
Iskolánk legfontosabb vezérelve: 

„MINDENKI TEHETSÉGES VALAMIBEN!”

2011. augusztus 16-tól látom el az intéz-
ményvezetői feladatokat. Az általam veze-
tett intézmény nyitott, barátságos légkörű, 
várja a nyugodt körülmények között tanulni 
vágyókat. Célom az iskola hagyományaira 
építve, értékeit megtartva élhető, tanárok 
és diákok számára szakmai fejlődést bizto-
sító iskola működtetése. Nevelőtestületünk 
szakmai felkészültsége és gyermekközpontú 
szemlélete garancia arra, hogy nyugodt, sze-
retetteljes légkörben biztos tudáshoz jussa-
nak tanulóink és kibontakozzon tehetségük. 
Elkötelezettségüknek és szakmai tudásuk-
nak köszönhetően sok diákunk a középisko-
lai évek alatt közép- és felsőfokú nyelvvizs-
gát szerez, több tantárgyból emelt szintű 
érettségit tesznek, tanulmányi és szakmai 
versenyeken előkelő helyen végeznek. Jó 
munkahelyi légkörben, egymást megbecsül-
ve dolgozunk, mely a kis nevelőtestület nagy 
előnye. Örömmel tölt el bennünket, ha a diá-
kokat és a szülőket elégedettnek látjuk.

A kiadványt lapozva az érdeklődő képet 
kaphat a nálunk folyó oktatásról, az általunk 
nyújtott szolgáltatásokról, a színes diákélet-
ről, az iskola múltjáról, megismerheti lehető-
ségeinket, illetve azokat a követelményeket 
és kötelezettségeket, amelyeket az iskola tá-
maszt a tanulóival szemben.

Balázsné Györek Zsuzsanna
intézményvezető



Iskola története
Az iskola 1962-ben kezdte meg tevékenységét négy évfolyamos általános 

gimnáziumi képzés kialakításának terveivel, először a helyi általános iskola, 
később a zirci apátság épületében, majd 1969-től használjuk az iskola céljaira 
tervezett épületünket. 

1973-tól a térség német nyelvi hagyományaira alapozva német tagozatos 
osztályt indított, amely az 1981-től bevezetett fakultatív oktatás miatt ideig-
lenesen 1990-ig szünetelt. 

Az 1990/91-es tanévben egy német nyelvi, ill. egy rajz és vizuális nevelés 
speciális csoportból álló osztály indult, ez utóbbi szolgált alapjául a 2001-ben 
indított, már régiós beiskolázású művészeti szakközépiskolai osztálynak. 

1993/94-es tanévtől hat osztályos képzésű gimnáziumi osztály indult, me-
lyet nyelvi előkészítő évfolyam váltott fel 2005-ben német nyelvi képzéssel, 
amely 2007-ben kiegészült angol nyelvvel. 

2001. szeptember 1-én indult el a szakközépiskolai képzésünk, ahol alkal-
mazott grafikus és díszítő festők szakmák oktatását kezdtük el. Az OKJ vál-
tozásai miatt 2013. szeptember 1. óta grafikus és festő szakmákat oktatunk.

2007-ben Zirc Város Önkormányzata működtetésre átadta a „Zirci Zeneis-
kola” elnevezésű alapfokú művészetoktatási intézményét Veszprém Megye 
Önkormányzatának, és azt jogutódlással beolvasztotta a III. Béla Gimnázium 
és Művészeti Szakközépiskolába.

2011. szeptember 1. óta a zeneiskolai képzés is a Köztársaság utcai épület-
ben zajlik.

A jogszabályi változások miatt 2016. szeptember 1-től iskolánk neve:  
III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. 
Jelenlegi fenntartónk a Veszprémi Tankerületi Központ. A III. Béla Gimnázium, 
Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola a zirci kistérség köz-
pontjában, gyönyörű természeti környezetben helyezkedik el. Gimnáziumi 
osztályaink fő beiskolázási területét is a kistérség 17 települése adja. 

Művészeti szakgimnáziumi képzésünk országos beiskolázású, zömében a 
Dunántúlról érkeznek diákjaink.



A szakgimnáziumról:
Művészeti szakgimnáziumunk-

ban grafikus és festő képzés folyik 
5 évfolyamon. A 12. évfolyam zárá-
saként a diákok érettségi bizonyít-
ványt a 13. évfolyam végeztével 
OKJ szakképesítést szereznek. Di-
ákjaink a mai kor követelményei-
nek megfelelő szakismeretek meg-
szerzése mellett, átfogó művészi 
és művészettörténeti ismereteket, 
komoly rajzi és mintázás képzést is 
kapnak, amely lehetővé teszi szá-
mukra, hogy felvételt nyerjenek 
művészeti vagy műszaki felsőokta-
tásba. 

Művészeti egyetemekre jelent-
kező és bejutó diákjaink aránya a 
2018-as tanévben 100%. A hagyo-
mányos rajzi és festészeti képzés 
mellett hangsúlyt fektetünk a klasz-
szikus és kortárs művészetelmé-
let oktatásra, melynek célja, hogy 
naprakész, művészetre nyitott, 
önálló gondolkodásra képes alkotó 
embert neveljünk. 

Programunk szerves részét ké-
pezik a múzeumlátogatások, kor-
társ művészeti programok látoga-
tása. Az iskolában és számos külső 
helyszínen rendezünk kiállításokat, 
művészeti akciókat, ahol diákjaink 
bemutatkozhatnak, kibontakozhat-
nak. 

A tanév fontos részét képezi 
a nyári szakmai gyakorlat, ahol 
nagyobb teret kapnak a kísérleti 
technikák (fusing, homokfúvás…), 
szabadabb alkotó légkörben lehet 
elmélyülni egy-egy saját projekt-
ben vagy külső megbízásban. 



Grafika szak
Az öt évfolyamos képzés során diákjaink 

megismerkedhetnek a klasszikus grafikai 
eljárásokkal, sokszorosított grafikákkal, 
könyvkötészeti, modellezési technológi-
ákkal, alkalmazott grafikával, tipográfiai, 
színtani és nyomdai ismeretekkel. Alap-
vető grafikai programjaink: InDesign, Il-
lustrator, Photoshop. A kép-, alkalmazott-, 
tervezőgrafika stúdiumok elvégzése le-
hetővé teszik diákjaink egyéni fejlődését, 
saját kifejezésmód kialakítását. Az utolsó 
szakképzési évben a pályaorientációs el-
képzelések figyelembevételével rugalma-
san alakítjuk képzésünket. 

Festő szak
Festő szakon az öt évfolyam anyaga a 

táblakép festésre épül. A diákok elsajátít-
ják a különböző festészeti technikákat és 
stílusokat, az akvarelltől az olaj techniká-
kig, a klasszikusok másolásától a graffitiig. 
Ízelítőt kapnak különböző murális tech-
nikákból, mint freskó, szekkó, mozaik, vi-
szont professzionális szinten a díszítőfes-
tő képzés plusz egy éves ráépülésében 
sajátítják el ezeket a technikákat profesz-
szionális szinten. Megismerkednek a hor-
dozó felületek fajtáival, előkészítésükkel 
és alapozással, festékek összetételével és 
alkalmazási lehetőségeikkel. A szak szer-
ves részét képezi a tűzzománc és az üveg 
stúdium.

A szakon végzett festő tanulók önálló 
karrierbe kezdhetnek, de tapasztalataink 
az mutatják, hogy az egyetemi továbbta-
nulás a fő cél. Felkészítjük tanulóinkat a 
munkaerőpiacon való megjelenésre és a 
képzést kiegészítjük digitális látványterve-
zéssel, kiállítás rendezéssel és installáció 
készítéssel.



A gimnáziumi képzésről
Gimnáziumunkban évfolyamonként egy osztály van. A gim-

náziumi osztályban emelt szintű idegen nyelvi képzés folyik, 
amely nyelvi előkészítő évfolyammal indul. Az első idegen nyelv 
a tanulók egyik fele számára az angol, a másik fele számára a 
német. A nyelvi előkészítő évfolyamon az első nyelv óraszáma 
heti 12 (a második nyelvé 6), a további évfolyamokon hetente 
5. Ez az óraszám elegendő ahhoz, hogy szinte minden tanulónk 
eredményes középfokú állami nyelvvizsgát tegyen (egyik vagy 
mindkét nyelvből), az elszántabbak emelt szintű érettségit is. 

Az idegen nyelvek elsajátításának segítésére iskolánk több-
napos külföldi tanulmányi kirándulásokat szervez: az elmúlt 
években Angliában, Olaszországban, Franciaországban jártak 
tanulóink.

A nyelvi előkészítő évfolyam oktatási programjának része a 
heti 4 informatika óra. Ezen felkészülnek tanulóink az ECDL-vizs-
gákra. Már a 9. Ny osztályban megszereznek négy modult, és 
10. osztály végéig valamennyien levizsgáznak mind a hét mo-
dulból.

A tizenegyedik-tizenkettedik évfolyamon kis létszámú cso-
portokban készítjük fel tanulóinkat az általuk választott tan-
tárgy emelt szintű érettségi vizsgájára. Lehetőséget nyújt az 
iskola felkészülni az emelt szintű érettségi vizsgára a kevésbé 
népszerű, kevés tanuló szívének kedves tantárgyakból is, mint 
például a fizika vagy a testnevelés.

Az elmúlt évtizedben kialakult hagyománya intézményünk-
nek, hogy más középiskolákhoz képest sokan választják az 
érettségin a Mozgóképkultúra és médiaismeret vizsgatárgyat. 
Ennek megfelelően a médiaismeret tantárgy súlya a helyi tan-
tervünkben is megnőtt más művészeti tantárgyakhoz képest. 
A tanítási órákon, az érettségi előkészítő csoportokban, illetve 
vizsgafeladatként igen színvonalas projektmunkák készültek 
az elmúlt években. Tanulóink országos szemléken is eredmé-
nyesen képviselték iskolánkat alkotásaikkal, pályamunkáikkal. 
Az érettségi előkészítő foglalkozásokat kiegészítve filmklub is 
működik az iskolában, ahol nem csak az érettségire készülők 
találkozhatnak a filmtörténet jelentős vagy érdekes darabjaival.

Kihasználva iskolánk földrajzi és építészeti adottságait, az is-
kolai sportkörben nem csak a hagyományos teremsportokkal 
lehet foglalkozni. A diák sportkör tenisz és túra szakosztályt is 
működtet, így tanulóink akár a mindennapos testnevelés kere-
tén belül sajátíthatják el a tenisz sport alapjait, vagy kirándul-
hatnak a Magas-Bakony hegyein, völgyein.



Zeneiskola
Zeneiskolánk sok szeretettel várja a 6 évesnél idősebb gyerekeket a já-

rás területéről. A következő hangszerek oktatására van lehetőség: zongora, 
orgona, hegedű, furulya, fuvola, trombita, kürt, tuba, klarinét, reményeink 
szerint el tudjuk majd indítani a gitár és cselló, esetleg ütős főtárgyakat is. 
Nagy sikerrel működik iskolánk fúvós zenekara, valamint a hegedű zenekar: 
Tücsök Zenekar néven. Sokszor szerepelnek növendékeink iskolai, városi, 
megyei rendezvényeken. Minden évben zenetanáraink egy karácsonyi kon-
certtel kápráztatják el az intézmény tanulóit, dolgozóit. Zongoristáink nagyon 
komoly nemzetközi eredményekkel dicsekedhetnek.



info:
III. Béla Gimnázium, 
Művészeti Szakgimnázium 
és Alapfokú Művészeti Iskola
8420 Zirc, Köztársaság utca 9.
Tel., fax.: +36/88/414-449
30/8113176
3bela@bela-zirc.sulinet.hu
OM kód: 037171

https://3belazirc.hu
www.facebook.com/3belazirc

fenntartó: Veszprémi Tankerületi Központ

intézményvezető: Balázsné Györek Zsuzsanna
Tel./fax: +36/88/414-449
mobil: +36/30/8113177
e-mail: igazgato@bela-zirc.sulinet.hu
pályázati azonosító: EFOP-3.2.5-17-2017-00018

Diákélet
Iskolánkat színes diákélet jellemezi. A diákönkormányzat szervezésében 

kerül megrendezésre minden évben a gólyabál, a mikulás-járás, a Halowen 
Party, a Béla-bál, a Béla- napi rendezvények, a diáknap. Minden tanévben 
megrendezésre kerül a 11. évfolyamosok rendezésében az elsős avató, va-
lamint a Béla vetélkedő. A 11. A osztályosok készülnek a március 15-i ünnepi 
megemlékezésre, az iskolai színjátszókör tartja az október 23-i megemléke-
zést. A szülők és a diákok, tanárok közösen rendeznek főzőversenyt. Művé-
szetis diákjaink közreműködésével minden évben a Gizella Napokon meg-
rendezésre kerül az Action Art. Az őszi időszakban kerül sor az iskolai közös 
kirándulásra és minden második évben egy 6-9 napos külföldi kirándulásra 
is sort kerítünk. Szakköröket, önképző köröket, sportköröket is indítunk min-
den tanévben. A teljesség igénye nélkül: kémia, fizika, biológia, matematika, 
pixelgrafika, ábrázológeometria, énekkar, színjátszókör.

www.facebook.com/3belazirc


