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Általános felvételi információk

Számunkra a leglontosabb a nevelve növelés! Minden fiatal fontos és éÉéke§í

o Célunk

- a fiatalok keresáény hitének e|mélyítése,

- a diákok felsóoktatásban történó tanulmányaik folytatásának elósegítése,

- idegen nyelvi kompetenciájuk fejlesáése,
- a szakmai képzésekben a továbbtanulás mellett a szakmai készségek megalapozása,

- informatikából magas szintű jártasság elsajátítása.
o Minden osáályunk különböző specialitással bír.
o szakgimnáziumi osáályainkban a 12. év végén a kötelező szakmai tantárgyból tett érettségi szakirányú

munkakörök betöltésére jogosít.

lskolánk a 20í8/20í9-es tanévben a következó képzéseket indítja:

kód képzés megnevezése képzés hossza sPecialitása
000,1 gimnázium + nyelvi elókészító 5év emelt idegen nyelvi óraszám,

kötelező nyelvvizsga, ECDL
vizsga lehetóség

0002 közgazdaság szakmacsoport:
közgazdaság ágazat + nyelvi
elókészító

5év emelt idegen nyelvi óraszám,
kötelezó nyelwizsga, ECDL
Vizsga lehetőség

0003 Vendéglátás-turisáika szakmacsoport:
két tanítási nyelvű turisztika ágazat

5év emelt óraszámú és szakmai
idegen nyelv, kötelezó
nyelwizsga, hazai és külföldi
szakmai gyakorlat, két nyelvű
érettségi

0004 kereskedelem-marketing
szakmacsoport: közlekedés,
szállítmányozás és logisáika ágazat

4év Szakmai tantárgyak, hazai és
külföldi szakmai gyakorlat

0005 gimnázium (emelt angol nyelv) 4év emelt angol nyelV

0006 gimnázium (emelt informatika) 4év emelt informatika



képzéseink iellemzői:

o A nyelvi elókészító évfolyammal induló képzéseinkben a nyelvi elókészító év után lehetőség van az
osztálytipusok közötti váltásra.

. A nyelvi csoportok kialakítása tudásszint szerint történik.
o kis létszámú csoportok matematikából, informatikából.
o lskolánk EoDL vizsgaközpont. lnformatika órákon az érettségire való felkészítés mellett az ECDL vizsga

lehetóség.
o A 11-12, évfolyamon fakultáció Válasáás a felsóoKatásban való továbbtanulás érdekében.
. kiterjedt nemzetközi kapcsolatok,|ellemzik iskolánkat. Európai uniós projektekbe való bekapcsolódással

nyelvi és szakmai készségek fejlesáése.

Milven elónvöket élveznek a szakképzésben tanuló diákok?

. szakirányú felsóoktatásban történő továbbtanulás esetén a szakmai tantárgyak elsajátítása könnyebb,
a megszerzett oKJ_s bizonyítvány plusz felvételi pontot ér.

. külföldön és magyarországi nemzetközi vállalatoknál tett szakmai gyakorlat.

. országos szakmai tanulmányi versenyeken elért eredményekkel gyarapíthatjátok felsóokatási felvételi
pluszpontjaitokat.

o Az iskolánkban szerzett ismeretekkel könnyebben eligazodtok a munkaerőpiacon, a gazdasági élet
különbözó területein.

. A szakmai érettségit követóen a válasáott szakiránynak megfeleló munkakör betöltésére lesztek
alkalmasak.

o Az iskolában eltöltött plusz egy év után okJ-s szakképesítésre tehettek szert.

Részletesen. az induló osztálvokról:

Nyelvi elókészító képzéseink:
Az alábbi két kódon (0001, 0002 és 003) található képzések a közös elsó nyelvi elókészító év után a tanulók
válasáása alapján válik gimnáziumi, közgazdasági és turisáikai képzésre.

A nyelvi előkészitő osáályainkba járó tanulók
. a nyelvi elókészító évfolyamon a diákok heti 16 órában csoportbontásban tanulják az angol vagy német

nyelVet,
. legkésóbb a 3. év végére középfokú nyelwizsgát tesznek,
. már az első évben lehetóség nyílik a második idegen nyelv tanulására is, válasáható második idegen

nyelvként az angol, német, francia orosz és o|asz nyelvet kínáljuk fel,
. kis csoportos foglalkozások és anyanyelvi tanárok segítik az idegen nyelv minél alaposabb elsajátítását.
. a nyelvórák mellett hittan, testnevelés, matematika és informatika órákat biáosítunk,
o EoDL bizonyítványt szerezhetnek a második év végére.

000í Nyelvi elókészító évfolyammal induló gimnáziumi képzés - 4 évfolyam + í évfolyam nyelvi
előkészító
Elsósorban felsóoKatásban továbbtanulni szándékozó diákok jelentkezését várjuk.

A nyelvi elókészító év után:
. továbbra is emelt óraszámban tanulják diákjaink az elsó idegen nyelvet,
o a továbbtanulás irányának megfelelóen bármely tantárgyból a 1 1. évfolyamtól kezdódően emelt szintű

képzést biáosítunk.



0002 Nyelvi elókészítő évfolyammal induló közgazdaság ágazat - 4 évfolyamos + Í évfolyam nyelvi

elókészítő
A nyelvi elókészító év után:
. Az általános műveltséget nyújtó közismereti tantárgyak mellett a közgazdaság ágazalra jellemzó

szakmai orientációt a gazdasági és jogi, pénzügyi, adózási, számviteli alapismeretek és ÜgYviteli

ismeretek tantárgyak tanulása bizlosítja.
. A felsóoktatásban való sikeres továbbtanulás érdekében a diákok a 1'l. évfolyamtól kezdódóen

matematika, történelem, idegen nyelv, magyar nyelv és irodalom Valamint szakmai tantár9yakból emelt

szintű felkészítésben vehetnek részt.
. Az érettségi vizsga után további 1 év alatt pénzügyi termékértékesító, pénzügyi-számviteli ügyintézó,

Vállalkozási és bérügyintéZó illetve Államhááartási ügyintézó oKJ-s végzettség szerezhetó meg.

OOO3 Két tanítási nyelvú tuíisztika ágazat - 5 évfolyamos képzés (angol vagy német)

A célnyelvi elókészítő évfolyamon:
o diákjaink heti ,18 órában csoportbontásban tanulják a célnyelvet (angol vagy német),

. a 3. év vógére a élnyelvból középfokú nyelwizsgát tesznek,

. mál azelsó évben lehetőség nyílik a második idegen nyelv tanulására is, válasáható második idegen

nyelvként az angol, német, francia, olasz és orosz nyelvet kínáljuk fel,

. a nyelvórák mellett hittan, testnevelés és informatika és matematika órákat biáosítunk.

A nyelvi elókészító év után a diákok:
. az angol/német nyelv kiemelkedő ismerete mellett szakmai idegen nyelvet is tanulnak

. országunk és régiónk fó vonzásterületének megfelelően a turisáikai ágazat szakmai alapjait sajátítják el,

. 9. évfolyamtól szakmai alapozás folyik, célnyelven: civilizáció (országismeret), földrajz, üzleti és szállodai

kommunikáció iltetve szállodai tevékenység gyakorlata tantárgyakból, magyar nyelven: VendéglátÓ- és

szállodai ismeretekhez valamint turizmushoz kapcsolódó tantárgyakból,

. hazai és külföldi szakmai gyakorlaton vesznek résá,
o a felsóoktatásban való sikeres továbbtanulás érdekében a 11. évfolyamtól kezdődően matematika,

történelem, idegen nyelv, magyar nyelv és irodalom valamint szakmai tantárgYakból emelt Szintű

felkészítésben vehetnek résá,
. a kétnyelvű érettségi bizonyítványuk a célnyelvből tett emelt szintű érettségi eredményétól függóen ,,c"

típusú állámilag elismert felsófokú nyelwizsgával egyenértékű,
. az érettségi vizsga után további 1 év alatt Turisáikai szervező, értékesító oKJ-s végzettség szerezhetó

meg.

0004 Kereskedelem-marketing szakmacsoport: közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazal- 4

évfolyamos képzés
. A képzés során általános műveltséget nyújtó közismereti tantárgyak és az idegen nyelv mellett a szakmai

orientációt a közlekedési ismeretekkel és raktározási ismeretekkel kapcsolatos tantárgyak biáosítják.

. Hazai és külföldi multinacionális cégeknél töltött szakmai gyakorlaton vesznek résá a diákok,

. A felsőoktatásban való sikeres továbbtanulás érdekében a diákok a 11. évfolyamtól kezdódóen

matematika, töíténelem, idegen nyelv, magyar nyelv és irodalom valamint szakmai tantárgYakból emelt

szintű felkészítésben vehetnek részt.
. Az érettségi vizsga után további 1 év alatt megsze rezhető a Logisáikai és szállítmánYozási ÜgYintéző

emelt szintű oKJ-s bizonyítvány.

0005 Gimnázium- 4 évfotyamos képzés (emelt angol nyelv)

Eá a típusú képzést azon fiatalok számára javasoljuk, akik különösen fogékonyak az idegen nyelv tantárgy

iránt. Továbbtanulási szándékuk is ez irányú.

o emelt óraszámban tanulják az angol nyelvet
o a továbbtanulás irányának megfelelően bármely tantárgyból a 1 1 . évfolyamtól kezdődóen emelt szintű

képzésen vesznek résá,



0006 Gimnázium4 évfolyamos képzés (emelt infoímatika)
Eá a típusú képzést azon fiatalok számára javasoljuk, akik különösen fogékonyak az informatika tantárgy

iránt, valamint a továbbtanulási szándékuk is ilyen irányú.

. emelt óraszámban tanulják az informatikát
o a továbbtanulás irányának megfelelően bármely tantárgyból a 11. évfolyamtól kezdődóen emelt szintű

képzésen vesznek résá.

Felvételi eliárás rendie

A felvételi vizsga rendje megegyezik a nyolcadik osztályosok számára szervezendó általános felvételi

eljárás rendjével. A felvételi elbíráláskor az alábbiakat vesszük figyelembe:
. Az általános iskolai eredményt a 7, osáály végén és a 8. osztály elsó fé|évében magyar nyelv, magyar

irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv tantárgyakból (25-25 pont).

. A központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszezett magyar nyelvi és

matematika írásbeli Vizsga eredményét (50-50 pont). A tanuló a központi Írásbeli vizsgára való
jelentkezését a hivatal által e élra kiadott jelentkezési lapon a tanév rendjéról szóló miniszteri

rendeletben meghatározott határidóig küldheti meg közvetlenül valamely általa válasáott, közPonti

írásbeli vizsgát szervezó intézménybe.
o A szóbeli meghallgatás eredményét, melyen az általános tájékozottságot szóbeli készségeket vizsgáljuk

(témakörök megtalálhatók az iskola honlapján: Www.ekszi.hu/dok/szobeli temakor-pdf ) (30 pont). A
szóbeli meghallgatás értékelésének szempontjai: megjelenés (3pont), köszönés (2pont), tétel tartalma

(1ppont), nyelvi minóség (,1o pont), interakció (5 pont). A szóbeli meghallgatás idópontjáról,

vizsgabizottságba sorolásáról a jelentkezót intézményünk tájékoáatja.
o A rangsort a felvételi eljárás során szeízett pontok alapján állítjuk fel.

. pontazonosság esetén elónyt jelent a jogszabály szerint igazolt hátrányos helyzet, az intézményünkben

tanuló vagy nálunk végzett testvér, iskolánkban dolgozó szülő, a keresáény világnézet elfogadása.

o A felvételi összesített eredményéről, és a jelentkező rangsorban elfoglalt helyéről tanulmányi

területenként a szóbeli meghallgatás után tanulói azonosítóval (vagy kérésre jeligével) ellátott felvételi

jegyzéket teszü nkközzé iskolánk honlapján.
o A tényleges felvételról és osáályba sorolásról a tanév rendjéról szóló minisáeri rendeletben

meghatározott határidóig megkü|djük a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek,

kiskorú jelentkezó esetén a szülőnek, továbbá az általános iskolának.

. A jelentkezés elutasítása esetén az iskola igazgatója felhívja a jelentkezó és a szülő figyelmét, hogy az

Nkt. 37. § (3) bekezdése alapján a döntés ellen jogorvoslattal élhet. A jogorvoslati eljárást megindító

kérelmet a fenntartóhoz kell benyújtani. A jogorvoslati eljárást a tárgyév június 1-jéig be kell fejezni.

Fontos idópontok

J el entkezési h atári dő k :

2017. december 08. n tanútox jetentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára.

2018. február '19. Tanulói jelentkezési lapok továbbítása a középiskolába.

Írásbeti felvételi vizsga:
2018.január20, 10.00 Központi írásbe|i felvételi vizsgák.

2018. január 25. 14.oo Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák.

Szóbel i fe lv éte I i v izsga :
20í8. február 26-28. 14.00 Helye. nnarass} György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium,

Gimnázium és Kollégium (3300 Eger, Klapka Gy. út 7.)

Pályaválasztási napok :
2017. november 15, 8.00 - 12.00 Előre történó bejelentkezés alapján az érdeklódő diákok az iskola

bemutatása után játékos, bemutató órákon Vehetnek részt.2017. november 21. 8.0o - 12.00
2017, november 22,8,o0 - 12.00
P ál yav á l asztási táj é koztató :

2017. november 21 . 17 ,oo



Továbbtanulási |ehetőségek

A Bercsónyi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általáoos Iskola,
Óvoda gimnáziumában

Immár 6. éve dolgozik katolikus nevelési-okta!ísi intézményünk az ővoda- általanos iskola-

gimnázium és kollégium tagintézmények hármasában. Célunk, hogy törekedjiink a katolikus

nevelés - oktatás keretei között a gyermekek teljes személyiségének kiformálására, ezért a

vallásos nevelést egészen különleges eszkóznek tekin§ük.

Proglamunkban kiemelt helyet kap a hitre nevelés és a teremtett világ megismerésére nevelés.

Havonta egy alkalommal vasárnaponként az iskolai misékre, hétfőnként pedig hétkezdő

áhítatra kerül sor.

A kömyezeti nevelés állandóan, mindenkori folyamatossággal jelenlévő hatás az

intézményben az óvodától a gimnáziumig.

Tevékenységeinkben az általiános iskolában és a gimnáziumban is kiemelt hangsúly{ kap a

teremtett világ védelme. Ehhez jrá,rulnak hozzá a ,,Társadalmi szerepvállalás erősítése a

közösségek fejlesztésével a Bercsényi Miklós Katolikus lskolában" című pályázat

tevékenységei, mely során részí vehetnek a teremtett világ védelmében, i{úsági tlá,borba

mehetnek, vagy megtapasztalhatjék az önzetlen segítség felemelő örömét a szívességcsere

alkalmával.

A Bercsónyi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium székhelyintézményünkben is

iontosnak tartjuk,hogy a szülői és a tanulói igényeknek megfelelően folyamatosan megújuljon

képzésúnk. szeptembertől informatika tagozaí is indult, melyre már most az indulásnál igény

mutatkozott. Ezzel teljessé vált a kínálatunk, minden olyan lehetőséget tudunk biztosítani,

melyet a kömyező gimnláziumok. A következó tagozatokra jelentkezhetnek a tanu|ók:

o informatika tagozat (004), ahol emelt őraszárnban tanulhatnak informatikát,

nemcsak elméleti, hanem gyakorlatorienált oktatási keretben

o emelt nyelvi tagozat, ahol emelt óraszámban folyik az angol nyelv tanulása első

idegen nyelvként (002 tagozatkód).

. a természettudományo§ tagozatot (003 tagozatkód) a reál beállítottságú diakok

válaszüatják.



. az általános gimnáziumi képzést (001 tagozatkód) azok választhatják, akiknek

még nincsenekpontospályaválaszási elképzeléseik

o a belügyi rendészeti képzés (005 tagozatkód),továbbra is népszerű , amely sofán

belügyi rendészeti ismereteket tanulhatnak és rendvédelmi testnevelésen vehetnek

részt diakok.

. A nyolcosztályos gimnáziumi képzés (007 tagozatkód) tehetséggondozó képzés

keretóben működik

Néhány jeIlemző:
. komplexkészség-ésszemélyiségfejlesaés
o emelt óraszámok
. csoportbontás
. a tanulók egyéni fejlesaése
r projektfoglalkozások
o ECDLvizsga,nyelwizsga

r az Arany János Kollégiumi Programban (006 tagozatkód) az esélyegyenlőség

jegyében a vidéki hátranyos helyzetti tanulók juthatnak olyan lehetőségekhez,melyek

segítenek számukra az érettségi megszerzésében és a továbbtanulásbarr. Az előkészítő

év során kompetenciafejlesztés folyik, ezután lépnek a középiskola 9. éviolyamába.

A hagyományos gimnáziumi tagozatokat megújítottuk olyan módon, hogy az emelt

óraszrimok mellett gyakorlatorientált foglalkozások is vannak: kibővültek a tehetséggondozó

osztályok projekt délutánjai és a válasaható lehetőségek , a rendvédelmi íagozaton pedig már

9,évfolyamtól beindítottrrnk az önvédelmi sport mellett olyan pályaorientációs

foglalkozást,mely soriin a dirikok eljutnak a különböző rendvédelmi szervezetekhez,és

helyben ismerkednek munkájukkal.

A nyolc évfolyamos gimnráziumi képzést 8 éwel ezelőtt új ítottuk meg, a tehetséggondozásban

tanuló első oszály az elmúlt tanév végén érettségizett. A középszintri érettségi vizsgák mellett

nagyszerű eredményt mutattak fel többen em€lt §zintű történelem, matematika, fizika, angol

nyelvi vizsgákon, 17 íő rendelkezetl közép- vagy felsőfokú nyelwizsgával, Az oszíáIyből

mindenki továbbtanu|t.

Elgfo1!§éggk: honlap : www.bercsenvi.com

telefon: 06 56 390 002

e-mail: tmbercsen),i@gmail.com



A fenti információk táblázatba foglalva:
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Az oKIATAS sAJATos JELlElEol
(pl, hoina okalás, eneí szjntú ddáás..)

FELVEHEí
ő

LÉTszÁM

001 4év Kerettantervre épülő
helvi tanterv

angol, német Általános gimnáziumi képzés 20

002 4év Kerettantervre épülő
helyi tanterv

angol, német, Emelt szintű angol nyelvi képzés 20

003 4év Kerettantervre épülő
helyi tanterv

angol, német Emelt szintű természettudományi képzés 15

004 4év Kerettan tervre épülő
helyi tanterv

angol, német Emelt szintű informatikai képzés 15

005 4év Kerettantervre épüló
helyi tanterv

angol, német Belügyi rendészeti képzés zo

006 5év Kerettantervre épülő
helyi tanterv, Arany
János Kollégiumi
Program hákányos
helyzetű tanulóknak

angol, német Áitálános gimnáziumi képzés 26

007 8év Ke rettantervre épülő
helyi tanterV,

tehetséqqondozás

angol, német Nyolc évfolyamos gimnáziumi képzés 26

Felvételi vizsga: Kollégium: van összesen: 148

A íelvételi eljárást mege!őző központi íásbeli vizsgán való résnlételt kéri-e? lgen. Az emelt szintű angol

nyelvi képzéshez (tagozatkód: 002.)

Egyéb neghallgaíá§: Van. Az emelt szintú angol nyelvi

angol nyelvből

képzéshez (tagozatkód: 002.) szóbeli meghallgatás

ft pontok itletve a központi fefuételin eléft pontszámok

figyeb|mbe vé{elével. Résztetes pontszámitást a honla7unkon lehet megíekinteni. (vt .futc ,@
Nyelvi előkészítő évfolyam indíása: nincs

A fefuételi kérelmek élbírálásakor mit vesznek figyelembe ? Országos Tanulmányi Versenyen elért

eredményeket, nyelwizsga eredményeket, a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget.

kocsis Erzsébet

igazgató
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. adrrbázi§.kczclés

tcDL (7 modulot)
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Réaóu moködik cr..dltl p,o3'rm ! nemcror,zlai stiíihld
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Euíopóan compúl6í
oíivino Lic€nco

Trnlervl aóm9körök
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()pcróció3 rcndsrcr
lnformóciós lÁ^iodrlom
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tá3ok
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kiátlitáro* ín 8lektnt€le.

A hotiéilumban b€nt maradó! hétve8éken kreótiv hobby
fogtatkoárok,

A kollégi§ta diákoknak múkiidik agyagozó és g}a'nMüzó
§z.kkör 1!.

oí!ágo§ pályárrtokon való eíedínénye! íésTrótel ,
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érettsrágl

Szeretnét otyan képzettséget szeíeznl,
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Flzlka, Blotógla, Kémla, FöldraJz
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BqCSKAI ISTrÁN KATuLIKqS GIMNÁZIUM És sz,c,retaluÁzrua
3900 szERENCs onnr úr r.
honlap: 3glg!]g4gqgq!g

e- m a il : g!4!44iJg@§!s§.b!
tel:06/47 /362-533

Beiskolázási tájékoztatő
a201812019. tanévre

Islalánk oM azonosítoja: 200886

lnditani kivánt osztályok:

Tagozatkód Gimnáziumi osztálvok
000l Hatoszkilyos gimnazium
0002 Általános tantervű
0004 Rendvédelmi tagozat
0005 Angol nyelvi tagozat

0006 Matematika tagozat
0007 Német nyelvi tagozat

0008 Informatika tagozat

0009 Biológia tagozat
Szakgimnáziumi osztály

0003 TgwÁiágazat

IYYÍLT NAPoK: 2017. december 5, (kedd) 750

20l7. december l3. (szerda) 750

Felvételi eIííkészítő

2017. november 11_től 2018. január 13-ig szombatonként ingyenes felvételi előkészítőt

tartunk a kömyékbeli általános iskolrik végzós tanulói részére, Mat9matikából, magyar nyelv

és irodalombói, idegen nyelvből és igény szerint kémia, biológia, informatika tantárgyakból

varjuk az érdeklődő diá:kokat.

A íelvéíeli viz.sgúval kapcsoluíos tudttivulók

Az iskolába jelentkezők központi írásbeli felvételi vizsgát írnak:
- a vizsgára jelentkezés határideje: 2017. december 8.

- a vizsga ideje: 2018. január 20. 10 óra (pótnap: 2018. január 25. 14 óra)

- a tanuló értesítése a vizsga eredményéről: 20l8. február 8.

§zóbeli felvételi: az ango| nyelvi tagozaton
Fizikai állóképesség mérese: a rendvédelmi tagozaton

A szóbeli etbeszéigetés keretében (2018. február 22. _ mátcius 13.) a jelentkező

motiváltságát, kommunikációs képességét, valamint az áItalános műveltségi szintjét mérjük.



Al iskolútt kbu történ íi .jelen tke:és

A vizsga eredményének ismeretében dönthet a tanuló és a szüló, hogy melyik iskolába,
milyen tagozaka kívrán jelentkemi, Az ínásbeli vizsgánr elért eredményt minden iskola
elfogadja. Az általános iskolrik 2018. február l 9-éig továbbítják diri,kjaik jelentkezési lapját a
középiskoláknak.

A fc Iv éte l c l b ír ti l tis ti n a k sze mpo níj u i

A hozott és a felvételi vizsgán szerzeíl. pontszámok együttes összege alapján történik. A
rarrgsor (a diákok OM azonosító számával) 2Ol8.mrircius l4-éig az iskola honlapján lesz
olvasható.

FeIekL,:e/i lnlvíarlo:ástó] ,fiiggatleniil, a pcdagógiui progrunlunkfutn ré,s:Icíe:ett neyell,si
éríékck alfbgudásín,ul vtit,juk u diákokut az i,;kolánkba!

A Bocskai Iswán Katolikus Gimnázium 2018. február 28. (szerda), március 1-2.
(csűtörtök-péntek) napokon 14.00 ónitól taftla a hozzánk jelentkező tanulók felvételi
elbeszélgetését, A konkrét időpontról értesítjük a tanulók iskoláját. Az angol íagozatra
jelentkezőknek témakör szerinti felvételit tartunk. A rendészeti képzésünkre jelentkezők az
elbeszélgetésen kívül fizikai állapot felmérésen is részt kell vegyenek, melynek időpontja
20l8. március 3.

Témakörök az angol szóbeli elbeszélgetésen

. Family

. Daily routine

. Travelling

. school, plans for the future

. Housing

. city vs country
, sport
. Hobbies

A rendészeíí tagozat frZikáli§ íelvételi eladatai
. 4xl0m-es ingafutás: minél rövidebb idó alatt,
. helyből távolugrás: vállszéles terpeszból ugrá§ előre. 3 kísérlet,
. hajlított karú függés időre: fiiggeszkedő állványon alsó madárfogással fiiggés, az áll

a fogás ölött legyen.
. kötélmászás: másziis 5 méteres kötélen minél rövidebb idő alatt. A lányok

mászókulcsolással (lábhasználattal), a fiúk lehetőleg ffiggeszkedve (csak kanal)
. mellsó fekvótámaszban karbajlítás nyújtás 30 másodpercig: tenyér a talajon

vállszéles üímaszban, ujjak előre néznek, a töízs egyenes, a bokák összezárva. A
könyököt derékszögig kell hajlítani, majd teljesen kinyújtani. 30 másodperc alatt,
minél tóbb szabályos ismétlést kell végrehajtani.

. felülés 30 másodpercig: hanyattfekvésból felülés ffiggőleges törzs helyzetéig, a
vállak mögött tomabot, térdek derékszögben hajlítva, lábfej a bordrisfal alsó foka alatt
beakasztva. 30 másodperc alatt, minél több szabá|yos ismétlést kell végrehajtani.
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Kedves Nyolcadikos Diákok!

A Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakgimnéaium felvételi előkészítőt tart a központi
felvételi sikeres megírásának érdekében. Az előkészítők szombatonként 9:00 órakor kezdődnek.

Várjuk szeretettel Szerencs város és a környékbeli 8. osztályos tanulók részvételét. Ne
feledjétek felvételi előkészítőink időpontjait! Emlékeztetőül tekintsétek át azalábbitáb|éuatot:

Időpontoft
9,00-9.15 9.§0-10.3s I0.10-11.25

8,herent 113. terent suktuníernrck

1al,-, ttotentber II. l]iCíl r]'' ,ll i.- ie.:li.irlta
c;r:qpi l;ii,iiíí

}al7. norcntber 18. ,1,;dql izr, ;?laíe ,l lfl ial
r;iiqol r,ii,r;il

2017. noteuöer ]j. )liC;T Lll ;,]:]íd"r;_]ntú
ango!, német

bialógn, mJbrmatíta

2011, dercmbn 2, l|idr:} t7 lt!ililÉ:ti_?fricl
5;;79.1 l1g:,i;;i

2018. januór ő. , t;iJiír a]' t);::if ,;:1J; id
angol, némat

}a18, janaár 13. l; iC dl t?' ,l;l;it,:;; _lf ta
i;ljgo.I l,ii,1,1i'x

i;o]og;a ;;;i6:,;l;;;6ii7

b', oi ó quz ; r, 1},,a;;l; {,7

i,'o loElrr ;,;76 ;,lil;f {:rr

,i,.o Ió{lrz 
;r ;;6 ;"r1;;;14;g

bio!őgta, tnlarwatika
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FrrvÉrplI TÁJEKozTATó a 20I8l20I9-As reNÉvnn

Általános tudnivalók
Tanulmányi területek

l
2

Nyílt napok
Felvételi eljárás
Ertékelés

2
2-3
3-4

Általános tudnivalók

Tehetségpontként működő, érseki fenntartású intéznényünk a vráros központjában találhatÓ, ÍgY minden

iránybol kiinnyen megközelíthető. A hagyományokból és keresztény jellegéből adódóan mindenki heti 2

ora iitortatáiban réizesül a saját felekezete (liturgirája) szer'lnt, azaz tőmai- és görög katolikus, református

és evangélikus hittan van. A nevelés, a tanítványok iránti személyes figyelem a mindennaPok meghatrározÓ-

ja. célúk, hogy diá*jaink általánosan művelt, a keresztény értékek szerint élő és a trársadalmi problémák

l.ant rogot ony ifakká, felnőttekké váljanak. A. gimnázium íiúkat és lányokat eryanínt fogad, a kollégi-

umban Ósak trinyót tatnat.(a Hnykollégium a ftróhelyek fiiggvényében-plébánosi ajánlás esetén- nyitott a

város más intézményében tanuló lányok sámára.)

A 20 osztályban 590 diák tanul kétfrle képzési típusban: 4 évfolyamos és 8 évfolyamos gimnáziumban.

Az első idegen nyelv az angol vagy német lehet. Második nyelvként a 9. évfo|yamtól az angolon és

németen kiviit valasx'ható a latin, francia és olasz. Kiemelt tantárgyak a nyelvek magyar, matematika és

informatika, továbbá a természettudományos tárgyak, melyek óraszáma a kerettantervi mértéket meghaladja,

Az idegen nyelv a matematika tárgyakat 5. osztálytót az informatilát pedig 6. o§zíáMÓl kis létsámú

".oporibuo 

-okt"tjuk 
A magyar nyelv és irodalorn tzntárgy esetében a a 9. évfolyamtól kerül sor a cso-

poIibontásra. Eáelt szintű ?iettségire felkészítő csoportok indulnak a köíelező magyar, matematika, tÖrté-

nelem, angol, német nyelv mellett informatika, biológia, fo|drajz, ftzika é,s kémia tárgyakból. Biológiából az

érdeklódőliíkok tésáre a9. osúályban fakultatív tehetse ggondozo órát biztosítunk.

Sajátos nevelési igényű tanulók korlátozott sámban vehetők fel. Az alapítás Óta már szereáÜnk tapasz-

talatoi az érzékszervi sérült (vak, gyengénlátó, nagyothalló) gyermekek oktatásíban. Egyelőre az éPÜletek

nem akadálymentesek, A felvetelin indokolt esetben segédeszközt és megnövelt felkészülési időt biztosítunk

- ezt írásbán kell kérvényezni, indokolni és előzetesen szakértői véleménnyel alátámasztani szükséges.

A művé§zptet (ének, rajz) kedvelő diákok s zámára atmőrékon kívül igényes szakköri, énekkari lehetőség

van.
A ,,Fráter,, kórus, a város, a régió számos rendezvényen fellépve öregbiti iskolánk hírnevét. A kimagasló

sámai munka eredménle-tö6bek között_ a több külfiildről érkező meghívás, az ,-Ev kórusa" és Miskolc

város Nívódíja.

A gimnrázium diákjaitót és az intézrnenybe jelentkezóktől elvárjuk, hogy lelkiismeretesen, a képességei

ket |eúő legjobban kihaszrrálva tanuUanak, társaikat is segítsék a fejlődésben, tehetségük kibontakortaíásá-

ban. Visekfiésük és megjelenésük terutle a feltűnést, az iskolán kívtil is legyenek udvariasak egymással és

a felnőttekkel, Vallásukaiápoljá§ gyakoiolják, törekedjenek Isten megismerésére az imálrÉ'n és a rendszeres

részvétellel a szentmisén, istentiszéieten, illetve a családjuk tegyen komoly elhatároást ana, hogY a hitben

fejlődni szeretne , az egyhluÁval való kapcsolatát erősíteni kívárrja,



Tanulmányi területek

8 évfolyamos

80: általános tanterű (56 ő)
85: angol nyelvi emelt szintű

86: német nyelvi emelt szintű

Nyílt napok

8 évfolyamos (S-dikbe jelentkezők)

2017. november 28. (kedd)

óralátogatás, iskolabejárás: ?:45 - l2:|5

szülói tájékoztató: 7:45 őrá*óI

4 évfolyamos

matematika emelt szintú (kb, 10 ftr)

magyar ny. és irodalom emelt szintű (l6 fií)

angol nyelvi emelt szintű (kb. 12 ö)
német nyelvi emelt szintű (kb. l0 íó)

41:

42:

45:.

46:

4 évfolyamos (9-dikbe jelentkezók)

20l7. november 21. (kedd)

óralátogatás, iskolabejá,rás: 7:45 - |2:l5

szülő i tájékoztató: 7:45 órá*ól

Felvételi eljárás

A felvételi vasga és jelenlkezes két lépcsős, jelentkezrri kell:

r az írásbeli vizsgára20l?. december 8-ig.(Jelentkezési lap a frater. hu-ról is letölthető)

. továbbtanulásra 2018. február 19-ig. Csatolandó az értékelö lap másolata, plébános által bekül-
dött véIemény, kilencedikbe jövőknek: önéletrajz, 7-es bizonyítvány másolat 8. felévi értesítő
másolat, 5-be jövóknek: 4. osztály félévi értesítő

rt
ll



8 évfolyamos (5-dikbe jelentkezők) 4 évfolyamos (9-dikbe jelentkezők)

2018. február 24+28.(szombat +szerda) 2018.február 28._márc.1.(szerda_csüt.)
TantárgYai: magYar, matematika, 4, osztálY Tantárgyai: magyar, matematiku, hittun és a nyelvi
decemberig vett an}aga, Hittanbó] ,')ill?' . tugrrJ;;"t"ntúzők célnyelve. Tananyag: az
gl,akorlása és hittan ismeretek.az. elsö áldozás Átt targy 8. év első felévéig tanult anyaga, ill. a
anyagábó|,protestánsoknál;Bibliaismeret bérmálásiematikája.
Nlelr i tagozat: nyelvi készségek í-elmórése

A felvételi mindkét rószén azonosításra a|kalmas okmánnyal (pl. diákigazolvány) kell megjelenni.

Az írásbeli felvételit abban az intézményben kell megími, ahova a jelentkezést benyujtottók. Két 45 Per-
ces részből áll, ggy-egy matematikai és anyanyelvi feladatsort tartaknaz. Bfumely (azt meghirdetŐ) iskolában

megírható, a távoli vidékieknek nem kell emiatt Miskolcra utazni. (Köszönjük, ha bizalmukkal iskolánkat

tisztetik meg, így a dolgozatot is látjuk, nemcsak a pontszámot.)

,,Az írásbeli vizsga kiértékelt feladatlapjait (dolgozatait) a v'zsgáaó és szük|je az iskola képviselójének
jelenlétében... megtekintheti,.. és... az értékelésre észrevételt tehet. A jelentkező kérelmére és kóltségére az

lskola másolatot ieil;it ' d, értékeló lapok átvétele az iskola titkarsígán 2018. január 30-átr munkaidóben

történik. Az írásbeti eredményeket más módon nem tesszükközzé, értesitést nem küldünk,

A rangsorolás az egységes írásbetin és a szóbeli meghallgatáson szerzett, valamint a hozott Pontszámok
alapján történik.

Értékeles

8 évfolyamos képzés

20lB.január 20.10:00

Szóbeli viuga

Altalános tanteryű képzés
(80 kód)

írásbeli szóbeli hozott
magyar 30 7,5 7,5

30 7.5 7.5

Eglsé ges írásbeli felvé tel i vizs ga'

20lB, január 20.10:00

Szóbeli vizsga

idegen nyelvi tagozat
(85, 86 kód)

írásbeli szóbeli hozott
magyar 30 7,5

matematika
10

A 8 édolyamos képzesen a hozott pontokat a 4. félévi jegyek átlagaból számítjuk, A táblálzAlban megadott érte-

kek az összpontszám százalékos eloszlását mutatják.

A nyelvi tagozatra való felvétel elbeszélgetés (szintfelméró) alapján történik. Ene a szóbeli.felvételi Során van lehe-

to"eg. Arelvirt nyelvi szintet nem teljesítóket- első körben- a nyelvi tagozatra nem rangsorol.iuk, ezért mindenképpen

;avÁtt, trogy mindenki jelötje meg az általános tagozatot (80) is. Késóbb, fóleg az év végi értékelések tükrében a

csopoftok kóZött átjárás lehetséges.

Az emelt szintű nyelvi csoportok órasáma heti ó. A nyelvi előképzettséggel nem (vagy minimálisan) rendelkezők

elsó nyelvként németet tanulnak.

, Az ínísbeli vizsgrá,ról alapos okkal hirányz ók számána pótló i,lzsga 201& január 254n 14 órakol lesz. A hilálryzás okát hivatalos

dokumennrmmal kell igazolni.

]

Thittan
l
0



4 évfolyamos képzés

A 4 évfolyamos képzésen a hozott pontokat a 7. ev végi es 8. félévi jegyek átlagából sámítjuk. A íáblazAtbaíl
megadott értékek az összpontszám százalékos eloszlását mutatják.

matematika t. 4l
írásbeli szóbeli hozott

255

magyar t. 42
írásbeli szóbeli hozott

35 10 15

matematika 35 l0 15 matematika 25 5

hittan l0 l0

nyelv t. 45 ill. 46
írásbeli szóbeli hozott

magyar 30

matematika 30

történelem
10

idegen nyelv 15 l 5

A rangsorokat az iskola honlapján tesszük közzé 2018. március 14{ől.

(Aki nem választott jeligét, annak az OM azonosító alapján érhetó el a pontszáma.)

4



SZ AY!-KÍ,P ZŐ ISKOLAI INTÉZMÉNYE GYSEG

.szÁKt(özÉPIsK0LAI KÉPzÉs áhatónos iskolai vég@ílséggel rerrdetkezők lé§Z&e

I(ÓD KÉPZ. IDő §zakmák m€gnCvezé§e M€giegyzé§

002l f,év lplri gépé§z Az iskola a 9, évíolyamon a szakmai gyakorlatot

oo22 3év Asztalo§ iskolai tanmúhelyben biztositja,

002J Jév El.dó Az iskola valamennyi vendéglátóipari és
kereskedelmi szakma összevont gyakorlati oktatását
a 9, évfolyamon saját tane$/ségeiben bizto§ítja,
viszont a l0., !l. évfolyamon külsó gyakorlati
he|yről gondoskodni kell, ame|yben az iskola is segít
a kaínanál*al esyüttJnúkddve.

002,1 Jév cukrísz

0025 3év szakác§

oo26 Jév Cazda Az iskola a gyakorlati oktatást a mezőgazdasági
tangazdaságában biztosítja.oo21 3év Mezőg8zdlsigi gépész

0028 Jév Pék

Az iskola a 9. évíolyamon a szakmai gyakorlatot
saját tanegységeiben biztosítj4 viszont a l0., Il.
évfo|yamon külsö gyakorlati helyról gondoskodni
kell, amelyben az iskola is segít a kamaÉkkal
esytlttműködve.

A 3 éves szakma megszerzését kóvetihn a tanulóknak lehetőségíik van 2 év rhtt írpp8|i t8gozaton az
érettségi vizsgára f€|készüIni, érettségi vizsgát teíni,

A tanulóknak lehetósé8ük van a 3 év€s képzest követó sikeres szakmai vizs8a letétele után újabb
szal,*épesités téíitésment€s megszerlséíe a §zakmacsoportjukhoz tartozó ráépülö szakmákban_
A képzési idő l év, igy a tanulók 4 év .lrat két MakképBlté§t i§ §zef.zhctnek.

RáépüIó szakképesitések:

- v€ndéglfió-iizletvezetó

- Mezőgazdaságigépjavitó

A hiányszakmákban Sabóky Adolf Szakképzé§i Ö§ztöndíjra lesz |eh€tóség.

Ten,ezctl trofoly.mi felnótaképzés.k:

- Aranykalászos gazda (gepkezelői igazolvánnyal, aszaló tanúsitvánnyal)

- Bo|tvezető(eladóelőképzeüséggel)

- Élelmiszer- és vegyiáru eladó

- Gyógy. és lü§zemövény terme§ztó (kertész elóképzettséggel)
ttúsipari tefmék$i áíró

- Méhész
- Pék

JÁsznpÁrt Gnón SzBcrrnxyr IsrvÁn
Klroltrus KöznplsxolA Es Kor,r,rcIurvt

LEWLE7É9I cíM:5130 JÁSZAPÁTI, vAsúT l]T. 2.

OYI:201762

PÁr.,y,q,vÁr_,aszrÁsI TÁ.lnro zr.Aró
JÁsz,apÁrt

2017-2018. tanév

Ie,lzeeró: Mé§zárosné Drizner Rita
PÁLYAVÁLAszrÁsI FELELŐ9ÖK: F8rkasné B€senyei Mária ált. ig. he|yettes

M€dvéné Urbán Terézia ig. h€lyettes

ELÉRHETŐSÉGEK:

cInrNÁztunnI InrÉzMÉNYEGYsÉG szAKKÉPól§KoLAIINTÉzMÉNYEcYsÉc
Jászapáti, v8sút út 2.
Telefon/fax: 57 1540-960

Já§zapáti, va§út út 4.
511540-260

E-mail: szechenyija§apati@gmáilcom ikviszíSl30@gmail.com
web: www.sz€chenyi-jasz,apati,su linet.hu

ror,r,É c l U Ivt : 51 t u1-14g

NYÍLT NAPOK I DÓPONTJA I :

GIMNÁZIUMIíNTÉzuÉtrlvrcvsÉc: szAKxÉPzőlsKol-,ltnrrÉzruÉNyncysÉc:
2016. november 30. E:00 óra
20ló. december l,8:00 óra

20l6, november 30. 8:00 óra
20l6. december 1. 8:00 óra

lntóuíényünk k tolikrr§ ldzépi§kol& A §4aknai fudó§§rl €g/üü katolikB értókr€ndet Mpvi§elünk cs8bdir§,
gcrcüett ües }€kör m€úertmt&ével

E|ózetes bejelentkezés alapján szivesen látunk és várunk minden éfdeklödő! általános iskolai osztál},t vagy
kis€bb csopoítot, egyénileg tanulókat, szülóket,



GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG
lntéznénye8ységünkben gimnáziumi kópzés folyik, Célunk, hogy tanitványaink hasznositható,
eszköz§zintú tudá§ birtokábajuthassanak,

cimnáziumi kéDze§ünkben a nyolcosztá|yos gimnázium alapos felké§zitő nunkáját és megbízhatóságát

bizonyítja, hogy az itt végzettek 85-90 o/aa felsóoktatási intézményben fol},tatja tanulmányait. Az

eredménye§ felvételi érdekében l l. óvfolyamtól az emelt §zinúil ér€ttségire vlló fclké§zíté§t bizto§ítju}

mindcn felvét.li tanaárgyból ! diákok váls§ztíss és igény. §zerint, Na$/on sikeres és kedvelt a;Q.

évfolvamos naelvi etőkészító kéDzé§, amely €lvégzése után sokan szerzik meg a nyelvvizsga-

bizonyítván},t é§ €melt szintú érettségi vi?sgát tesznek idegen nyelvből. sokoldalú nemzetközi diÁkcsere-

kapcsolatainkkrl is a nyelvoktatást s€gítjük!

Angol. német, francia, latin nyelvet tanítunk, de kész,ek vagyunk áz orosz nyelv tanításrira is, Kérjük

me&jelölni a felvételi lapon, eddig milyen nyelvet tanult a tanuló, A nyolco§ztílyos é§.|-5 évfo|yamo§

gimnáziumi osztílyokb8 LOZ!9$Lí!&!§!!&!!é!9!!39,E megírásíval l€hct bejutni. Jolcntk€zés e

központi f€lvét€liTe 20l6. decemb€r9-ig, íz 5. és 9. évfolyamra 2017, febrüóí ls-ig,

Jól felszerelt, telj€sen f€lújítot! a Xxl. század minden igényét ki§légitó szaküntermekben folyik a tanítás.

Iskolai kónyvtár, torn{c§trnok| tornat€nem, r §po udval é§ a kondicioná|ó terem, iít€rnettet ellátott

srámítá§t€chtrikai §zlktaítermek vírják a tanulókal. Kollégiumi elhelyezést modem, új

kollégiumunkban, 3-4 ágyas szobiikban hrdunk biztosítani,

SZAIKKftP ZŐ ISKOLAI INTÉ,ZMÉNYEGYSÉG

A 12, évfolyam után érettségi vizsga, továbbhaladfui lehetóségek: egyeteh, főiskola, technikusképzés.

Érett§égire épülő képzé§ (nappali, esti):

- Kereskedő
- vendéglátásszervező
- Mezőga7-daságit€chnikus

szo kgi mnáziu mi, szah 

^özé 
Dis íolü kéDzés :

A 8, évlolyam €lvégzé§e után iskolánk az országos Képzési Jewék szei.'nti szakképzéseket
biztositja. Az oKJ szerinti szakképzésbe be tudnak kapcsolódni más kózépfokú intézményből
páiyamódosítást végzó, másodszahnát meg§zerezni kívánók és érett§égivel rendelkező tanulók is.

Szakgiínnáziumi, szakkózépisko|ai évfolyamokon a tanulók angol és német nyelvei választhatnak, A
nyelvoktatás koíszerűen felszerelt nyolvi laborelóriumokban történik. A vállalkoási készségek
fejlesztésére számitógepekkel felszerelt tanirodr biztosított.

Az iskola jól felszerel! korszerú faipari, fémipari iIapképző taíműhelyekkcl, va|amint
ker€§ked€lmi é§ vendéglítóipari tenbázi§§al rendelkezik. A vendéglátó tanbázisban tanétteíem,
tankonyhr és tancúkrász üzem is megtalálható, ahol a szakmák ollaüísa különösen magas szinvonalon
történik i§kolánkban, Jó lehető§égeink vannak a mezógazdasági gyakoílati oktatás biztosítá§a terén a
tangazdr§igban, valamint a l23 ha-os szántóteriileten.

Az iskolában szinvonalas ollató- és érték€s nevelőmunka folyik, A feltét€lek megteremtésében a
nevelőtestület lelkiismeletes munkát végez, Az iskota nemzetközi kapc§olatokkal is rendelkezik.

Az iskolánkba lelvett tanulók reszére kotlégiumi ellátí§t biztositunk. A kollégiumban tomaterem,
spoítpályák, edzóterem, köny\4ár, szélessávú intemetes vonal is rendelkezésre ál], is/ a diákok kellemesen
és hasznosan tölthetik szabadidej iiket.

KÓD KEPZESI
IDő

TANTERl/
TÍPasÁ

oKTATOTT
IDEGEN NYELV

EGYEB INFORMACIO
(pl, szaknai tol,ábbhaladás a 12. éyí

íán, és enelt szinlű oktatás slb.)

000l 8év Nyo|cosztályos
gimnázium

An8ol vagy német

Latin oktatis. Matematikából és
természettudományo§ tárgyakból
minden évfolyamon emelt
óraszám. válaszüató 2, nyelv:
anqol. német. fíancia. orosz

0002 |+4 év
Gimnázium angol nyelvi
előkészitó évfolyammal

AngoI
Választható: német,
francia_ orosz

9. évfolyamon h€ti 15 óra idegen
nyelv és 3 &a második idegen
nyelv. l0- 13, évfolyamon em9lt
óíaszámú idegen nyelv vagy emelt
matematika-idegen nyelvi oktatís,0003 l+4 év

Gimnázium német
nyelvi előkészitő
évfo|vamma|

Ném€t Választható:
angol, flancia, orosz

0004 4év
Giímázium
emelt idegen nyelvi
tagozattal

angol vagy német,
második idegen nyelv:
angol, német, francia
vagy oro§z

9. évfolyamtól heti 5 ó!ában
haladó idegen nyelv emelt szintű
oktaLása, em€llett heti négy órában
má§odik idegen nyelv, heti négy
órában ma1€matika.

KÓD XÉPzÉsI
IDő

TANTERy
riPU'A

szAKMÁ-
csoPoRT

oKTAToTT
IDEGEN
NYELV

EGYÉB INFORMÁCIÓ

00l3 4év
Szak-
gimnáziumi
kerettanterv

kereskedelem
Angol,
német

Éíetiségivel megszerezhető
szakképesítési Eladó.
T€chnikus szakképesítés 1 év:
Kereskedő-

00l4 4év
Szak-
gimnáziumi
kerettanterv

vendég|átóipaf
Angol,
német

Érettségivel megszerezhető
szakképesítés: Pincér.
Technikus szakképesítés l év:
Vendégláüísvervezó.

00l5 4év
Szak-
gimnáziumi
kercttant€rv

Mezőgazda5ág
Angol,
német

Érettsé givel nre gszerezhetó
szaklép9sítés: Állattaíó
szakmunkás.
T€chnikus szakképesltés l év:
Mezógazdasági technikus.

;1\

NyelWizs9a letételének lehetó§ége
az intézmény keretein belüll

SZÁKGIMNAZIUMI KEPZES:



Mezőkövesdi Széchenyí István Katolíkus
Középiskola

pÁryl.vÁlaszrÁ sr rÁrn xo zr xr ó
a2018l2Dt9. tanévre

S zaktudtís Lelkis ég Szolgálat

3400 Mezőkövesd, gróf Zichy János u. 18.

TeliFax.: 49/505-280
e-mail: slechejly;'ai me70j^.ovcsd,tlrt]irrt,.]:r-r
Honlap : 11, rlglpqlqqliq§l u

&rr+r. 
"*_,,r...toot.oM azonosító: 201750- Felnóttképzési engedély szétna: E,00I087 /2015

Fogadják szeretettel pályavólasztási tájélaztatónkat, amebmek célja, hog,l az

iskotánkkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket az érdeHődők megkapj ák,
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Képzés kínálatunk

Szakgimnáziumi ágazati képzéseink

Tagozat
sáma

A szakképesítés
megnevezése Megieg5rzés

Képzesi
idő (év)

Munkarend

000l érettségi + sZkma
(irodai informatikus) 4 nappali

0002
érettségi + szakma

(eyártósori eépesz)
4 nappali

0003
érettségi + szakma

(eladó) 4 nappali

0004
érettség + szakma

(sállodai recepciós)
4 nappali

További 1 év alaű (szakgimnáziumi érettségi bizonyítvánnyal + 1 év) ú5rnevezett
technikusi vépett§éget lehet §zer€zni.

Választható szakképesítések:
. Gépészeí éLgazat- OKJ 54 521 03 Géryártástechnológiai technikus
o Informatika ágazat- OKJ 54 481 01 Informatikai rendszeriizemeltető
o Kereskedelem ágazat- Ozu 54341 01 Kereskedő
o Turisztika ágazat- OKJ 54 518 03 Turisztika szervező, értékesítő

Sza kközépiskolai képzéseink
Tagoz';t
száma

A szakképesítés
OKJ száma

A szakképesítés
megnevezése,
OKJ száma

Munkarend Képzési
idő (év)

0011 oKJ 34 543 02 nappali )

0012 ozu 34 341 01 nappa|i 3

0013 oKJ 34 521 03 nappali 3

0014 ozu 34 52L 04 nappali J

0015 oKJ 34 521 08 nappali J

0016 oKI 34 542 06 nappali ,

0017 oKI 34 582 í4 nappali 3

0018 oKI 34 52204 nappali 3

0019 oKJ 34 521 l0 nappa]i 3

A gyakorlati képzés minden szakmában 9, évfolyamon az iskolában, 10.-l1. évfolyamokon

külső gyakorlati képzőhelyen történik tanulószerződéssel.

A képzésben részvevők hiánvszakma tanulása esetén már 9. évfolyamon ösztöndíjban
részesülhetnek. 10.-11. évfolyamokon a képzőhellyel kötött tanulószerződés alapjén

kapnak ösáöndíjat .

Informatika

Gépészet

kereskedelem-
marketis

Turisztika

Aszta|os
Eladó

Gépi forgácso|ó
Ipari gépész

Mezőgazdasági gépész
Női szabó
Kőműves

villanyszerelő
szerszámkészítő
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3 év + szakmai vizsgát követóen |ehetősóg van felnőttoktatás keretében 2 éves esti
illetve levelező tagozaton érettsegi bizonyítvány megszerzésére.
3 év + szakmai vizsgát követően lehetóség van felnőttoktatás keretében 2 éves esti
tagozaton újabb szakmai bizonyítvány megszerzésére ingyenesen.

{)T"$^T Ko\ffi

r'!rE{óíGa

mnrYó nGRínTGRmClŐ zít

Lúíogass eI hozzánk!
HoaI magaddal az oszllíIvtórsaidat, bardlaidat !

201,7. december 05. (kedd) 9.00 - 13.00 óra között
Ezen a napon iskolánkban bemuratkoznak azok a kiilső gyakorlati képzésben résztvevő
gazdákodó sz€rvezetek is, akiknél a tanulók gyakorlati idejiiket tölthetik.

2018. ianuár 11. (csütörtök) 9.00 - 13.00 óra között
Ezen a napon lehetóséget biaosítunk (előzetes időpont és létszám egye^eést követően)
kisebb csoportoknak céglátogatrásra. A cégekhez való kiutazíst iskolánktól biáosítjuk.

A megjelenteknek minden óában rövid ájékoztatást tartva bemutatjuk iskolánkat,
képzéseinket. Leendó tanulóink találkozhatnak a cégek képviselőivel és tájékozódhaürak a
náluk folytatott képzési lehetósegekről.
Ismerd meg iskolrfuk átal nlujtott továbbtanulási lehetósegeidet|

FELVÉTELI KÖVETELMÉ,NYEK

1. Befejezett, eredményes általános iskolai 8. évfolyam az általárros követelmények szerint.
2. Be nem töltött 16. életév.
3. Egészségügyi, orvosi alkalmasság

Az iskolába a tanulók az általános felvételi eljárásban jelentkezhetnek.

PALYAVALASZT

Néhány külső képzőhely, amelyekkel együttműködünk:



A szakközépiskolai és a szakgimnriziumi képzésre felvételi vizsga nincs, szóbeli meehallgatás
után (2018.febru.írjában) a tanulókat általános iskolai tanulrnányi eredménytik alapján
vessziik fel.

A szóbeli meghallgatás időpontja: 2018. februrár 26.- március 2. 14.00 órai kezdette1
/ A pontos idópontról levélben értesítést küldtink. /

A felvételi pontok szrirnításriruíl:
- szakgimnáziumba jelentkezés esetén a magyar nyelv és irodalom átlag4 a történelem, a
matematika, a tanult idegen nyelv, informatika és egy természettudomrirryi tantargy, 6.,7.
os^áLly év luégi ós a 8. oszüíly felévi oszlíiyzatait vessziik fegyelembe.
- szakközépiskolába jelentkezés esetén a magyar nyelv és irodalom átlaga, a töíténelem, a
matematika, a tanult idegen nyelv, informatika és egy természettudomanyi tantargy, valamint
a technika tantíírgy 6.,7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatait vessziik
figyelembe.

Az iskola weblapjáról megismert Házirend, Pedagógiai Program szeint az igazoltan
református tanulók szülei nyilatkozatial kérhetnek katolikus hittan oktatiis helyett református
hittan oktatlást.

Iskol:á.nk a tanuló szátmára a jogosítvány megszerzéséhez előírt életkor betöltése után lehetővé
teszi ingvenesen,,B" személygépkocsi vezető illetve ,,T" traktorvezetői tanfolyam elméleti
részén történő részvételt.



SZÉCHENYI ISTVÁN KATOL|KUS
GlM N ÁZ U M És szexe m lt Ázt u ut

3600 Ózd, 48-as út 6.

Telefon, far 48/569-371 ; 481479-153
Honlap: www.szikszi-ozd.hu

E-mail: szikszi@szikszi.sulinet.hu
OM-azonosító: 029306

FELVÉTELl TAJEKOZTAT
2018/2019. tanév

Tanulmánvi terület leírása

Az oktatás GlMN Ázluul, illetve szAKGlMNÁzlUMl kerettantervek alapján történik.

Az iskola érettségire felkészítő évfolyamainak száma:
o gimnázium: í év nyelvi előkészítő angol nyelvból + 4 évfolyam
. szakgimnázium; 4 évfolyam.

A nyelvi előkészítősök az általános múVeltséget megalapozó, V_alamint érettségi vizsgára és
felsőiokr] iskolai tanulmányok m€kezdésére íelkészítő G\MNÁztUM' osáályban folytatják
tanulmányaikat.

^ 
szAKGtM NÁZ\LJMBAN tanulmányaikat kezdők

. általános műveltséget meg alapozó, valamint szakmai érettségi végzettséget adó érettségire és

. ehhez kapcsolódó szakképesíés megszezésére,
o szakirányú felsófokú iskolai továbbtanulásra, illetve
. szakirányú munkába állásra felkészítő képzésben vehetnek részt.

Vátasztható szakmai oktatás ágazatai a szAKGtMNÁzltlMBAN (oKJ1 besorolás szerint):

. XXIV. Közgazdaság

. XXV. Ügyvitel

. xL. közlekedés, szállítmányozás és logisáika

A választható tanulmányi területek kódjai:
. GlMNÁzlUM (1 éVes angol nyelvi elókészítő után) - tagozatkód: 0010

szAKGtMNÁzlUM esetén a szakmacsoportok (oKJ besorolá8 szerint):
.,l7. kereskedelem-marketing, üzletiadminisáráció
. 16. ügyvitel
o 15. közgazdaság

o A 9. évfolyamon három osztályt indítunk: 3 x 30 fő.
. A gimnáziumi képzés 1+4 éves (a nyetvi elókészító miatt), a szakgimnáziumi osáályok

4 évfolyamosak.
. A GlMfuÁzlUMBAN oktatott idegen nyelvek: angol nyelv (í. nyelv - mindenki tanulja); német nyelv

vagy francia nyelv (2. nyelv - kötelezően Választandó).
. A szAKclMNÁzlutúenN oktatott idegen nyelvek: angol nyelv vagy német nyelv,

o Valamennyi tanulmányi területen, Valamennyi éVfolyamon tanítunk informatikát.

- tagozatkód:001í
- tagozatkód: 00í2
- tagozatkód: 00í3

I Orságos Képzési Jegyzék



. A nyelvi előRészitő osztályban heti 14 órában lanítunk angol nyelvet, kötelezóen választandó a
második idegen nyelv (német Vagy francia - 4 óralhét), Valamint heti 3 órában oktatunk
informatikát. A többi tantárgy esetében a készségfejlesztésre helyezzúk a hangsúlyt (szöVegértés,
számolási kéSzség, történelem).

. Egyházi iskola vagyunk, í9y minden tanuló heti 2 óíában hittant is tanu|.

. Az iskola akkreditált EcL nyelwizsgahely, í9y a nyelwizsga-bizonyítvány intézményünkben
megszerezhető.

. Magas színvonalú a diáksport, sok éve folyamatosan Ózd város Legsportosabb középiskolája
vagyunk,

. külföldi szakmai gyakorlatok, nemzetközi kapcsolatok gazdagítják tanulmányi, közösségi életünket.

A SZAKGIMNÁZIUMBAN 9-12. évfolyamon a diákok szakmacsoportonként az a!ábbi
mo d u lo k hol ta rtozó taná rgy akat tan u lj á k :

A szakmai éreftségivel megszerezhető KÖzÉPszlNTÚ szakképesítések:

ágazat szakképesítés
Közgazdaság 52 345 06 Pályázati-támogatási asszisztensTóril 52 841 02 Üqyfélszolgálati ugyintéző
Közlekedés, szállítmányozás és logisztika 51 u4 11 Vállalkozási ügyintéző

A 12. éVfolyamot köVetően az oKJ-ben meghatározottak szerint érettségi Végzettséghez kÖtÖtt, a

szakmai eréttségi vizsga ágazatához taílozó szakképesítés emelt szintű szakmai Vizsgájára történó

felkészítés folyik.

Számukra 1 Év ALATT (2 év helyeft) megszerezhető EMELT szlNTú szakképesítés:

o $! !!!, Ql Pénzügyi-számviteli ügyintézó (közgazdaság ágazat)
. 54 841 11 Logisáikai és szállítmányozási ügyintézó (közlekedés ágazat)
. 54 346 03 lrodai titkár (úgyvitel ágazat)

kód:001í
Kereskedelem-marketing,

üzléti adminisáráció

kód: 00í2
Ügyvitel

kód: 00í3
Közgazdaság

szakmaterület
Gazdálkodási
alaptevékeny§ég ellátása
vállalkozás-fi nanszírozási és
adózási feladatok
Gazdálkodási íeladatok
ellátása
Jogi-, adójogi feladatok
ellátása
vámtaíifa feladatok és
áruosáályozás
Vámjogi feladatok ellátása
Közlekedés-szállítási alapok
Szállítmányozási ügyintézői
íéládatok
Logisztikai ügyintézői
feladatok
A raktáros feladatai
A ra ktá rvezetó feladatai
Munkahelyi kommunikáció
Vezetési, jogi, gazdasági,
marketino ismeretek

Gépírás és
számítástechnikai
alkalmazások
kommunikáció az
ügyfélszolgálatban
Ügyfélszolgálat a
gyakorlatban
Dokumentumkezelés az
ügyfélszolgálatban
Gazdálkodási alapfeladatok
Gépírás é§ irodai
alkalmazások
Gyorsírás
úzleti kommunikáció és
protokoll
Rendezvény- és
programszervezés
Titkári ügyintézés
Irodai szakmai idegen nyelv

Gazdálkodási
alaptevékenysé9 ellátása
Projekttervezés
Támogatáskezelés
Gazdálkodási feladatok
ellátása
vállalkozás-fi nanszírozási és
adózási feladatok
Könywezetés és beszámoló-
készítés feladatai
Könyvelés számítógépen
Projektfinanszírozás

Projektfolyamatok köVetése



A f elvételi eliárás rendie

Az ózdi Széchenyi lstván Katolikus Gimnázium és szakgimnázium a 20í812019. tanévre történő
beiskoliázás során is tart felvételi vizsgát M|ND A GIMNAZ|UMBA, MIND A szAKGlMNÁzlUMBA
JELENTKEZóK számára. A felvételi kérámekról

. a tanulmányi eredmények,

. a központi írásbeli vizsga (matematika és magyar nyelv tantárgyakból) éso a szóbeli vizsga eredményei alapján döntünk.

A vizsgára jelentkezés módja
. A tanulónak 20í7, december 8-ig (péntek) lehet jelentkezni a központi írásbeli Vizsgára, külön

jelentkezési lapon.

. Az általános iskola annak a tanulónak a jelentkezési lapját juttatia el intézményünkbe, aki helyileg
nálunk kívánja megírni a felvételit.

o Ha a tanuló több iskolába is jelentkezik - amelyek előírták a központi írásbelin való részvételt _, csak
egy intézményben kell a felvételit megírnia, de minden iskoía elfogadja az ott elért eredményt. A
tanuló teljesítményének megitélését az írásbeli válasáott helyszíne nem befolyásolhatja.

. Amennyiben a tanuló nem a SZlKSZl-ben, hanem más intézményben írja meg a felvételit,
iskolánk kéri a jelentkezőtőI a központi iásbeli vizsga eredményét tartalmazó értékelő lap
másolatának csatolását a jetentkezési taphoz.

A sajátos nevelési igényű jelentkezőkre vonatkozó szabályok

. Az iskola az Alapíló okiratban leítlak alapján az autizmus spektrum zavarral, illetve az egyéb pszi-
chés fejlődési zavarral kúzdő tanulók (diszlexia, diszortográíia, diszgráfia, diszkalkulia)
€yüttnevelését vállalhatja.

o Oktatásuk iránye|vét a 3212012. (X. 8.) EMM| rendelet 2. melléklete határozza meg.

. A sajátos nevelési igényú tanulók esetében szükséges a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy
a nevelési tanácsadó szakértői véIeményének, Valamint a speciális körülmények, illetve eszközök
igénylésére vonatkozó szüIői kérelemnek a csatolása a jelentkezési laphoz,

. Az igazgató a Nemzeti Köznevelési töívény 51, § (5) bekezdésében foglaltak és a szakértói
vélemény alapján hoz döntést arról, hogy milyen kedvezményeket biáo§ít az írásbeli vizsga során.
Ad igazgatő a döntését határozalba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a
tanulóhoz és a szülőhöz. Ez a döntés kizárólag a kózponti írásbeli vizsga letételének körülményeire
vonatkozhat,

A felvételi vizsga típusai

írásbeli

. a vizsga típusa:

o időpontja:

. helye:

a középfokú iskola 9. évfolyamára készült feladatlapok megoldása

2O18. január 2O. (szombat) í 0,00 óra

a SZ|KSZ| tantermei (Ózd, 48-as út 6,)

. a vizsga tárgyai, követelményei: - magyar nyelvi kompetenciákat méró, központilag kiadott
feladatsor (45 perc) és

- matemaükai kompetenciákat méíő, központilag kiadott
feladatsor (45 perc).

A tanulók személyi azonosltásra alkalmas igazolványt (diákigazolvány vagy szeméIyi
i g azo lv ány) h onan ak m ag ukkal.



csak azoknak a tanulóknak szervézzük, akik arapos ok miatt (például orvos által igazolt betegség,
Váratlan közlekedési nehézség stb.) nem tudtak részt Venni az elóző írásbelin. Vizsgaismétlésre nincs
mód, minden tanuló csak €yszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát,

A kőzponti írásbeli vizsga feladatlapjainak éftékelése

A központilag kiadott javítási-értékelési útmutató alapján kijavított feladatlapokat a vizsgázó és szülóie
az iskola képviselójének jelenlétében 2018. ianuár 31-én (szerda) 8,00 órától 16,00 óráig az igazgatói
irodában megtekinthetik, azokról másolatot készíthetnek, és - kizárólag a hivatalos útmutatótól való
eftéró értékelés esetén - az értékelésre észrevételt tehetnek. Az észrevételeket február ,l -jén
(csütörtök) 'l6,00 óráig adhatják le az iskola igazgatójának.

.1. Pótló központi írásbeli

. időpontja:

. helye:

. idópontja:

. helye:

Az iskola a jelentkezók írásbeli Vizsgaeredményeit
szüleik 20í8. február 7-én (szeída) 10,00 órától
(l. emelet 107. iroda).

A tanulók vagy szülők a feladatlapok megtekintését
igazolják.

Szóbeli

2018. január 25. (csütörtök) 14,00 óra
a SZ|KSZ| tantermei (Ozd, 48-as út 6.)

20'18, íebruár 27. (kedd) 12,00 óra
a SZ|KSZ| tantermei (Ózd, 48-as út 6,)

2018. március 05. (hétfó) 12,00 óra
a szlKszl tantermei (Ózd, 48-as út 6.)

20í8. március 06. (kedd) 12,oo őta
á szlKszl tantermei (ozd, 48-as út 6.)

éítékeló lapon rögzíti, amelyet a tanulók vagy
15,00 óráig Vehetnek át az iskola titkárságán

és az értékeló lapok átvételét is aláíásukkal

A szóbeli vizsga cél,ia nem a tantárgyi köVetelmények számonkérése, hanem

. a szakmaterületre jellemzó tájékozottság,

. a kommunikációs, kapcsolatteremtő készsfu, illefue

. az általános, mindennapi tájékozottság mérése.

A nyelvi e!őkészítő oszáIyba - GlMNÁzlUMBA jelentkezők a kommunikációs és kapcsolatteremtő
képességüket angol nyelven bizonyíthatják (témakörök: család, szabadidós tevékenységek, napirend,
iskola, sport, időjárás, ünnepek, kedvenc film / könyv, öltözködés / divat, Vásárlás).

. idópontja:

. helye;

. időpontja:

. helye:

VAGY:

A pótló szóbeli vizsgákat csak azoknak a tanulóknak szervezzük, akik alapos ok miatt (például orvos
által igazolt betegseg, váratlan közlekedési nehézség stb.) nem tudtak részt venni a rendes szóbelin.

1.

4



A felvételi kérelmek elbírálásának, rangsorolásának módja, szabályai
A vizsgázó teljesítményének éftéRelése

Az iskola a felvétel! kérelmekről az alábbiak alapján dönt:

. a 8. oszéIyos félévi tanulmányi eredmények (a félévi értesítóben szeíepló osáályzatok: magyar
irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika, idegen nyelv),

. a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezetl Rőzponti
írásbeli vizsga (magyar nyelv, matematika) eredménye,

o a *óbeli vizsga eredménye.

A sajátos nevelési igényú jelentkezők elbírálásánál figyelembe Vesszük a kérelemben
megfogalmazott, szakértói véleménnyel alátámasztott, az igazgalői határozatban íögzített
kedvezményeket.

A felvételi kérelmek rangsorolása

A rangsorolás pontszámok alapján töíténik,

Felvételi
vizsgarész

GlMNAzlUM
(nyélvi

előkészítő után)

kód: 00í0

szAKGlMNÁzlUM / sza km ate r ü let
kereskedelem-

marketing,
üzleti

adminisáráció
kód: 00íí

Ügyvitel

kód: 00í2
Közgazdaság

kód: 0013

közoonti írásbeli vizsqa 100 100 ,100 100
Tanulmánvi eredménvek 25 25 25 25
szóbeli vizsqa 20 10 10 ,l0

összesen 145 ,l35 135 ,l35



oM 203175
szent Márton katolikus Gimnázium és

Általános Iskola

3800 Szikszó, Miskolci út 9.

GIMNÁZIUMI FELVÉ,TELI TÁJEKOZTATÓ
a 2018/2019. tanévre

Az ískolónk dllal nyújtou lehetőségekről

Iskolárrkban keresáény értékrendre épüló, római katolikus szellemű nevelés-oktatris folyik.

Összetartó, hagyományokkal rendelkezó, családias iskolaközösséggel rendelkezünk.

Kiemelt feladatunknak tekintjük a diákjainkkal való egyéni bánásmódot, törődést, a

színvonalas és sokoldalúan differenciált nevelő-oktató munka során tanulóink sámára korszeni,

használható tudás közvetítését, képességeik, kreativitrisuk fejlesztését.

Fííbb eéljaínk nevelő-oktató munkánk során:

o Tanulóink önismereti készséggel rendelkezó, soko|dalú, nyitott, kreatív, személyiséggé

fej lesztése.

l A testi, lelki és szellemi egészség harmóniájának elősegítése.

o szilárd alapműveltség, biaos alapkészségek kialakítrisa, diákjaink felkészítése az

érettségi vizsgára, továbbtanulásra és a munkavállalói szerep vállalására.

o A tudás elismerésének, becsületének, illewe a munka tiszteletének, a kitartó

munkavégzés képességének kialakítasa.

. Helyes értékrend, énkép, valamint az önnevelés képességének kialakítása.

Az intézmény neve: szent Márton katolikus Gimnázium és Altalános Iskola
Címe: 3800 Szikszó, Miskolci út 9,
Feladatellátási hely: 00 l 3800 Szikszó, Miskolci út 9.
Az intézmény tipusa többcélú intézmény, összeteft iskola
Fenntartó neve: Egri Fóegyházmegye
Fenntartó címe: 3300 Eser. Széchenyi u. 1.

Tevékenységei: általános iskolai nevelés-oktatás
gimnáziu mi nevelés-oktatás



r Diákjaink moráIis és esáétikai szemléletének alakíiisa, kognitív és kommunikációs

képességeinek, az értékes tudás iránti igényének megalapozása.

o Az önálló ismeretszerzés képességének kialakítása.

. Hagyományaink, ünnepeink átörökítése, élóvé tétele. A kulturált szórakozás igényének

kialakítása,

o Tanulóink érzelmi nevelése, jó ízlésük, esztétikai érzékük és igényük kialakíása.

Iskolánk a diákok nevelését-oktatás át a tanórákon tulmenóen különbözó, testi-lelki

fejlődésiiket szolgáló programokkal, tanórán kívüli tevékenységekkel, tanulmányi

kirándulásokkal, sport_és kulturális események szervezésével biztosítja. Ezen a diákoknak

erejükhöz mérten kell részt venniük.

I n íéanény ü n k levé ke ny s é g- Hn á l at a

l Felkészítés a kétszintű érettségi vizsgára, továbbtanulásra

o F e|zárkóztaás, tehetséggondozás

. Emelt óraszámú képzés idegen nyelvből

o ldegen nyelvi előkészítő évfolyam a hatosztályos gimnaziumi képzési formában

. Külíöldi diák-cserekapcsolatban való részvétel (Dánia, Németor szág, Lengyelország,

Szlovákia, Románia, Olaszország)

o lgény szerinti szakkörök indítása

. Nyelwizsgiira, ECDL vizsgara való felkészítés

c Yizsgáaási lehetőség helyben: BME nyelwizsga, ECDI .

o kötelezőhittanoktatás

o Hitéleti iskolai és osaályszintű tevékenységek, rendezvények

. sportolási lehetóségeink: úszás, síelés, korcsolyázás, tenisz, labdarúgás, kosárlabda

o színes Dök programok

o Iskolarádió

o kirandulások, táborok, színhéulátogaások, kiállítások, versenyek

EIérhetőségek:

Tel./fax: (46)596-323
E-mail: titkarsag@szentmartonszikszo.hu

IIonlap: www.szentmartonszikszo.hu



Iskolánk a 2018/2019. tanevre az alábbi gítnáziumí lanulnuinli íerületehen hirdet Íelvélell:

ó óvfolyamos gimnáziumi képzés
idegen nyelvi előkészítő évfolyammal (7.Nyl

BELSő rAGozATI KóDqK:
0001: E4 ÁNGuL Az ELső IDEGEN NyELV; 0002: EÁ NÉasr ez Btső DteBN Nyrtv

Az iskola OM azonosítoja: 203175

Feladatel|árási hely: 00 1

Cím: 3800 Szikszó, Miskolci u. 9.

A 7. nyelvi előkészítő évfolyamon l osztály indul 28 fő felvehető |étszámma|.

Felvételi vizsga nincs, a felvételről az iskola igazgatója dönt

a tanulmányi eredmények alapján.

A felvételi e[járás során a vallási elkötelezettséget is figyelernbe vesszük.

Az oktatás általános gimnáziumi kerettanterv alapján kidolgozott helyi tanterv szerint folyik.

A képzés célja a kétszintű érettsógi vizsgára és a felsőfokú tanulmányokra Való felkéSzítés.

Választható idegen nyelvek: angol és német.

Az első idegen nyelv oktatása emelt óraszámban történik, második idegen nyelv a 9. évfolyamtól

kötelező.

Az íntézmény minden tagozatan kötelező hittanoktatás folyik.

Lehetőség van helyben ECDL vizsga és BME nyehwizsga letételére

A tanulmányi területre sajátos nevelési igényű (beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési

zavarral küzdő), továbbá BTMN státuszú tanulók jelentkezését is fogadni tudjuk,

A jelentkező általános iskolai tanuló a gimnaziumtól is kérhet jelentkezési lapot, ezt 2018.

február 19_ig közvetlenül küldi meg a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot pedig egyidejúleg

közvetlenül a Hivatalnak az adatlapon meghatírozott címre.

Intézményünk 6. osztályos tanulói a kiilső jelentkezőkkel azonos módon adhatják be

jelentkezésüket a gimnáziumi tagozatra.

A felvételről a végleges döntéSt iskolónk 2018. áprílis 27_ig csak a tanulóbtak h)ldi meg.

Nyílt tanítási nap: 2Ol7.december 05. 8:00 - 10: 30 óráig



4 évfolyamos gimnáziumi képzés

BEL9Ó TAGoZATI róo : 0003

Az iskola OM azonosítója: 203l75

Feladatellátási hely: 00l

Cím: 3800 Szikszó, Miskolci u. 9.

9. évfolyamon l osaály indul, 28 íő felvehetó létszámmal.

Felvételi vizsga nincs, a felvételről az iskola igazgatója dönt

a tanulmányi eredmények alapján.

A felvételi eljárás során a vallási elkötelezettséget is figyelembe vesszük.

Az oktatáS általrinos gimnáziumi kerettanterv alapján kidolgozott helyi tanterv szerint folyik,

Választható idegen nyelvek: angol és német.

Az intézmény minden tagozatán kötelezó hittanoktatás folyik.

A tanulmányi területre sajátos nevelési igényű (beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési

zavarral küzdő), továbbá BTMN státuszú tanulók j elentkezését is fogadni tudjuk.

Intézményünk 8. osztályos tanulói a külső jelentkezőkkel azonos módon adhatják be

jelentkezésüket a gimnaziumi tagozatra.

A tanulók jelentk ezési lapját az áItalános felvételi eljárás keretében az az általános iskola

továbbítja intézményünkhöz 2018. februrár 19_ig, amellyel a jelentkező tanulói jogviszonya

jelenleg fennáll.

A felvételről a végleges döntést iskalánk 2018. április 27-ig küldi meg t! tanulónak, illetve az

általános iskolának

Nyílt tanítási nap: 20l7.december 07. 8:00 - 10: 30 óráig



§i%iliKt§ui!

www,szill,szi:ozd.hu

Jelentkezési hatóidő írósbelí vizsgóra:
2017. dec€mber 08.

Központi irásbeli időpontjo :

2018. ianuár 20, 10;00 óía
Írósb e l i m e q teki nté s e :

2018. ianuár 31.08:00 óra
szóbeli vizsga időpontja:

2018. februáí 27. 12|0o óra
Vizsgák helyszínei:

szlKszl 3600 Ózd, 48-as út 6.

A vizsga Zók teljesitményének é rtékelé5e :

. a 8, osztúlyos íélévi tanulmónyi eredmények
(a íélévi értesitőben szeíeplő osztólyzdtok:
magydr irodolom, magyor nyelv, történelem,
m ote mqtika, idege n nyelv ),

. o központilog kiodotl egységes, kompeten-
ciaalapú feladotlopokkdl megszerue2ett köz-
ponti írósbeli vixgo (mdgyor nyelv, motemd-
tika) eredménye,

. d szóbeli vi?'gg ercdménye, (nyefui előkészló
gimnóziumi szak esetében ongol nyelven.)

Nyílt nop:

@E@
A FELVÉTEL| EUÁRÁSSAL KAPCSOUTBAN MlNDEN

lNFoRMÁctÓT MEGTAÁLS7 Az l'KoLA WEBUPJÁN!

WWW.szlKsz1-ozD.HU

tELvÉíEtt T§ÉxozT^Tó 2018-2019

,,Aki egyszer nálunk volt, az többé sohasem

mehet el tőlünk egészen." (Kássák t.)

FELVÉTELl lNFoRMÁclÓK:

Ei@



Mit kínálunk,
ha az érettségi metlé szakmát is szeretnél?

- Közgazdaság
- Ügyvitel
- Közlekedés, szóllítmőnyozós és logisztika

A szakmdi éíettségivel megszerezhető
kö zé pszi ntű szokké pe síté se k:

Hogy mennyíre vogyunk jók abban, amit csináIunk?

- 2077. Reaionális PénzSztór pénzügyi döntő:
o 7. sztKszl ÓzD
o 2. Neumonn J. Eger
o 3. V. lstván Katolikus szokgimnózium

és G i m n áz i u m, Sótoralj a új he ly

Az orszóg egyházi fenntartósú szakgimnáziu,

moi közül o SZIKSZ| oz 5. helyezést érte el!
Minden évben elnyerjük ÓzD legsportosobb
középiskolójo címet!
Di á kj oi nk orszá gos ve rsenyek döntőj é be j utna k
el, felsorolni is sok lenne!

Miért ió SZ('JZ§NEK lenni?
Kb. 450 dióktórsgddql osztozol a sulin, dmi új és 

'zép!Lehet, hogy Anyukód/Apukód sőt o Testvéred is
szlKszl-s volt?
Nólunk 0 Ft/ íélév o tandíj!
A busz d bejórotnóltesz le, beljebb nem is hozhatno. @
Tantestületünk gyermekbarót, nólunk nem boj, ho me-
rész o fodrászod!
A régióban kimagasló a szómítógépes óllományunk,
közel 2o0 eszköz vórja 0 munkát 6 gépteremben.

Zavor, hogy Iassan írsz vissza a blrótodnak?
ltt megtanulsz vakon, gyorsan gépelni!
Angol, íroncia, német nyelven tudsz majd kommunikál-
ni, 5őt, helyben nyelwizsgdt is tehetsz-
Hq versenyezni szeretnél...., íelkészitünk; hq énekelni-
zenélni szeretsz...., zenei Klubunk szeretettel vár!
Modern és óriósi tornatermünkben kedvedre sportol-
hatsz, ka ngoozhatsz, ping-pongozhatsz, íocizhdtsz,
kézizhetsz, táncolhatsz, ökölvívósra jó rhotsz, tornáz-
hatsz.., van má5 sportáq egyóltolán?
Ha íélsz o víztőlelsőben megtgnítunk úszni!
3 szokirdnybon tanulhatsz tovóbb szakgímnóziumi osz-
tólyoinkban, így érettségi utón 1 év alatt szerezhetsz
emelt 

'zintű 
oKJ bízonyltványt.

N yó ro n B og o ly-tó bo r/l e l kí tó b or !

Ha megéhezel, vór a sulimenza, és íinom oz ebéd!

WWW.szlKsz1-ozD.HU

lTTAfig 
*EDI

Nagyon sok diák vúlaszolt az elmúlt években
igennel o fenti két kérdésre, ezért 2077-ben
elindítottuk a GlMNÁzlUMl osztályunkat!
Nyelvi előkészítő évfolyommal indulnak, heti
74 angol és 4 óra német vagy lrancía nyelv ,

valamint 3 inlormatika óróval!
Általúnos gimnáziumi osztóly, tehát az első, 0.

év utdn a következő 4 évben fakultálódhatsz:
iníormotika
magyar
történelem
matemotiko
angol,német, francia nyelv

tudományok felé!

ágazdt szgkképesítés
XXlv. Közgozdosóq P dlyázqti-tú m ogatós i a ssz isz-

tens
)uv. Ügyvitel Ügyfélszolgóloti

ügyintéZő
XL. Közleked és, szó l l ít-
mónyozós é5 logisztiko

vállglkozősi
üEvintéző

l



Kcdves iskolót. nílyót vólosztó
8. osztó!úos-diókl

^lór{luk 

rrkrd or iskolórrkot, ho szeretnél

§ biztos olopokot o tovóbbtonulóshoz, munko-
végzéshez

§ o térség egyik legeredményesebb iskolójá-
nok dió{o lenni

§ bordtsógos környezelben, korszerű ismere-
teket elsojófítoni

§ piocképes szokmót és érettségit is szerezni
eEYszerle

§ oz é?.ttségi utó is fanulni (szok-
képzésben mogosobb szinten vogy felsőok-
totósbon) vo9y mrár szakképzett munkovól-

lolóként dolgozni

FlcFbnl
Ezentúl @gúglaí ctűly is indul!

hl indenelle tt többfé le sporto lós i
lehetőseget kínőlunk!

L ehetőséget adunk tehe tséggondoző
n őh e lye kb e be kapcso lődn i /

- |N e_m z e_t i

;l* |Tehetséq Proqram

BEt§KoLÁz^sl T^JÉKoZTATÓ
e 2018/2019. tenévtc

Iskoláak oM azonogítóia: 201594

Az iskolánkba /eleatkezők tdlzpati ítíc;Mi ftlfuÉl.di 
I

uizsgít tesmek 78. l.aurr akb fu óátóL 
]

]

Az elén ercúnényel<ről Pl& ícfulrat &íg kűldüol<
éíte6ítést

al& hbruh4l,n szaMi aqtalg.bt taítuak
(Nem tantátg1, i isnrcrc tznyagot kérdeziink!

Téged akantnk egt kicsit /obbal ne§smeni,)
A M&& a pabzimol< ö6§?Ége ahpirr, óttdrib

. bmt pontszárn a 7. év vegi és 8, ÉÉvi eredmerry mag,ar

ryelv és todakrnból, törteneJernbó1" itegen ryreIróó| mate-
matiL:íból es biologt{ból (mx 5O),

. sz.üÉü P<:ltszán: az íúsbeli feh,eteli vizwáo (nu-x. 1m),
és a szóbeli meglungatáson (mx. 50),

A tmgut (a di,l)éok OM arynító qáa,lu|.1 at nútxis aú
a7 I koh bgánnViretőtíbhián és a honlapián oh,asha§átok.

Bőaebb ilJotllá,ió N aár J á nOJ iyruatóhelJerknől kirherő.

rO tt,Myit[Alutüü§

>ÉMil[ü lfl[tilümtilüt

"Büszke vogryok ró, hogy keris lehettem.
Ist€n toriso meg e nog,yszerű intézmérrP,

éltesse jó egészségben onnok rninden

|elkiismerete,s pedogógusíri, öregdiók tórsoimot,
ás o jöv6 keris nemzedékétl"

kilrERI-sőrEdűk)

a l0 dgntes!
3980 §átoratjaújhely, Kaánczy u. L2,

tel,/fax 47-521,-|04

z*
lod

oszIály (szakmacsopoít, ágazali terúlet) ll€6
(6)

01 4 évf,, tözgazdaság szakma§oport, közgazdaság fuazati
teíüle! valasáhaló id€en nyelv: angol Vagy német; az érettsq}i
üzsga keíelében Pályázati.lánogalási a93zl8ztons szakkép§
sités §zerezhetói az éretts€ivúsga Után az 5/13. évíoIyamon a
Pénzügyi.lzánvibli ügyinté!ó szak, a 15, évío|yamon a Vál.
la|koási mérlegképeg könyv€ló szak vála§zlhaló

34

02 4 é!,í,, inlormatlka szakmacsoport, lnlonatika ágazali teíület;
oktatott idegen nyelv| angol; az éíettségi vizsga keretében lro.
dai inlorm8tikus §zakképe§ités szerezhetö; aZ éreitségi Vizsga
ltán az 5/l3, áVfolyamon lnformaüíal rend§zerozgm€ltetó
Vagy szofrverleilesztó §zak Választható

34

03 4 éví,, ügyvibl szaknac§opoít, ügyvlte| ágazaliteRjle! vá|asztha-
|,ó id€en nydv: angol Vagy náneti az érettségi vizsga keíelében
Ugyfél§zolgálatl ügylntézó, az éíetb6i üzsga után az 5/13.
éVfolyamon lrodai litlrár szakképe§llé§ szerezheló

17

04 4 éVí, o*td! szaknac§opo4 p€dagóOla ágazal'terüIetj vá]asá-
hab idegen nydv: angd vagy német az óletts€i üzsga keret§
b€n ovodai daila é§ Fogyaté al álók gondozója, az éídbEi
vbsga ulán az 5/13, álolyamon P9dagógiaL & craládg€íb
nunla6í9 szakképesltés szerezh€tó

17

05 4 éví., ginnázium, oktabí idegen nydvek 8ngol és nóm€t (az
egyik - az álhláno§ iskolában lanu|t nyelv - emelt szinten); emell
ó€§zámban tanitott táígyak| matomatlk8, lníoímatlka, tóóne
lem

34

inf@katolikuskeri.hu



SZAI(GIMNAZIIIMBAN
KÖZG^Z,DA§ÁG ÁGAzATl oszrÁLy
Tontórgyok többek kdzötí: gazdasogi és jogi isneretek,
pólyózoti íorrások. gépiros, pénzügy, odózós. stotiszii ko,
szómviiel.
Mrvé vólhotsz? Könyvelő, gozdosőgi ügyintéző, gozdosóg-
veze+6, pénzüEyi reíerens, szómviteli ü9yiniézó, f 6körryvi

könyvelő, mérlegképes könyvelő, kö2go'zddsz stb.

I]GYVTTEL ÁcrZATr ít§zTÁl-Y
Tontógyqk többek közölt: gépíras, gyorsíros, levelezés ,
kommunikíció, üqyíélszolgőlati ism€ret€k. jo9i ismeretek,
dokumentum- és od ot|<ezelés ,
Mivé vólhotsz? Úgyfélszolgóloti ügyinléző, rrwnedzser
ossziszt€ns, tiikór és tilkárnó. munkoügyi ügyinlézó. bí-
rósági odminisztrótor, irodovezetó stb.

Induló osztályaink INTORMATIKA ÁGAZATI OSZTÁLY ]

Tontórgyok többek közö : rT oloPok, hólózotok. progro-
mozás, rT szokmoi on9ol nyelv, Linux, hólózotbiztonsóg.
irodqi qlkqlmozósok_ l

1Mivé vóIhotsz2 Szómítóstechnikoi progromozó, web-|
',í eileszl ő, Webmester, olkolmozósf ejlesztő, rendszergoz-|
do, hólózottelepíló es -üzehelietó, sfb. 

l

PIDAGóGIÁ ÁcAzATr o§zTÁLy ]

Tontógyok többek között: pedo9ó9io, egészségtan,|
pszichológio, viselkedéskultúro,nevelésiisrnerefek. 

l

Mivé vólhofsz? Tanór, ionító. óvónó, pedogógioi osszisz-
tens, dqjlo, csolódsegítő stb. l

GIMNÁZII]MBAN I

EnffiLT sznmú NYELM rrsz;rÁr-v l

Emelt óroszótnú idegen nyelv és történelem okrorós. Ki-i
enalt fiEyelem o termész€lrudomólryos ldrgyok vóloszt-|
hoíósá9óro.
Mivé vólhotszZ Orvos, EyóEyszerész, közgazdász, joguz,
pedogógus, hérnök stb. 

l

Kapcsolataink

E Ur.rru.*

ar-

E"r" "' h*rá"k b".fi"idd{ *iil"idd"ll
NyOt nopl rendezvényünk
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Tudjuk, nehéz feladat a pályaválasztás.

Ebben szeretnénk segíteni nektek, kedves szüleiteknek.
M|ÉRT érdemes a KERFt választanotok? MERT
/ a kERl egy bizonyítottan stabil iskola
/ itt minden feltételadott az eredményes tanuláshoz
{ a tanárok mindent megtesznek a színvonalas oktatásért és az ember-

ré nevelésért
/ biztos alapot ad az érettségihez és a továbbtanuláshoz
{ jól hasznosítható szakmai tudás szerezhető
/ itt ECDL és EBC"L bizonyítvány is szerezhetó

A 20 1 8 l 20í 9. ta névre m eg h i rdetett osztálya i n k :

0í Közgazdaság
02 lnformatika
03 Ügyvitel

A tanulmánvi idő valamennvi osztálvban 4 év.
A szakoim ndziumi osztálvainkba n érett ségiző
diákjaiík OKJ szakképe'sítest is szerezn:ek.

Akit érdekel. mi folvik köníllött" o oozdosóóon. o lÉnzvilóóon,
oz infortmtilo tándeÉn. wqy szóeti o vóltozotui irrvinráési
felodátokot és biznos dobkíi okon szerczni egtretpmí.'főiskoloi

torulmőqyoihoz - itt o helyel--

Emeft szintű felkészítés idegen
nyelvből. Ha gimnáziumí képzésben

gondolkozol, vőbszd a KEN-a

Kol!égiumi elhelyezést tudunk biztosítani a Piarista Kollégíumban.

u. r§űutn lleűclllnrs

Glmnázlum
Sdtoroljoújhely

OM ozonosító:2Ot594
www.kotolikuskeri.hu
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Vak Bottyán János
Katolikus Múszaki és Közgazdasági
Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium

lntézmény neve:

OM azonosító:
Cím:

Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági
Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium
201521
3200 Gyöngyös, Than Károly u. 1.

Telefonszám: 371505-100
Fax: 371505-108
E-mail: vbj@vbjnet.hu
Honlap: www.vbjnet.hu
lgazgató: Benyovszky Péter
Pályaválasztásifelelós: Kalólstván

lskolánk 2011 szeptemberáól az Egri Fóegyházmegye fenntartásában működik, megiartva korábbi képzési
szerkezetét. Fó élkitűzésünk, hogy tanulóink az általános műveltség mellett magas színvonalú, a modern
gazdaság elvárásainak megfelelő szakmai képzeftséget szerezhessenek, valamint személyiségúkben és
lelkületükben erós, a leendő munkahelyükön és személyes életükben is síkeres emberek legyenek. Ennek
érdekében választottuk meg az oktatott szakmákat, szervezünk tehetséggondozó és felzárkóztató
foglalkozásokat és sokszínű programokat.

Az |NTÉZMÉNY KÉPzÉsl SZERKEZETE:

Kódok Ágazatok 9. évf. oszt. száma

00í í Villamosipar és elektronika 'l osztály

oo12 lnformatika 'l osztály

00í3 Gépészet 2 osáály

00{4 Közgazdaság 1osztály

Középiskolai éVfolyamainkon kerettanterv szerinti ágazati képzés folyik. Képzési idő: 4 év
A jogszabályban elóírt kötelezó érettségi vizsgát követóen szakképzó évfolyamunkon egy év alatt OKJ-s
szakképesítést szerezhetnek diákjaink.

A hozzánk felvételt nyert tanulók angol nyelvet vagy német nyelvet tanulhatnak. Az informatika osáályban
kötelező 9. évfolyamtól szakmai angol nyelv tanulása, így abban az os^ályban angol nyelvet tanulnak a
diákok. A többi osáályban fontosnak tartjuk, hogy az általános iskolában tanult nyelvet tanulják tovább.

Kollégiumi férőhelyet az iskola saját kollégiumában biztosítunk, Száz féróhellyel, négyágyas szobákkal állunk
rendelkezésre. Koedukált kollégiumunk elsó szintjén lány, a második, harmadik, negyedik emeletén fiú szobák
vannak kialakítva. A tanulók iskolai felkészüléséhez matematika, angol és német nyelv tantárgyakból ingyenes
korrepetálási Iehetőséget biáosítunk.

Villamosipar és elektronika ágazat

Ebbe az ágazatba azok jelentkezését várjuk, akiket érdekel, hogyan épülnek fel, hogyan működnek az
elektromos, elektronikus berendezések. Lehetőségük nyílik a nyomtatott áramkörgyártás megismerésére,
áramkörök építésére, korszerű mérőberendezések, eleKronikai szimulációs és tervezóprogramok
használatára és a programozható vezérlóegységek (PLC, PlC, AVR) programozására.

Érettségi után megszerczhető szakképesítés: 54 523 02 Elektronikái technikus



lnformatika ágazat

Az informatikai alapoKól kezdve a számítógép működésén át, a kúlönbözó operációs rendszeíekkel és
alkalmazói programcsomagjaikkal ismerkedhetnek meg diákjaink, Elsajátíthatják az adatfeldolgozás alapjait,
multimédiás ismereteket szerezhetnek. Programozási nyelveket, az lnterneten megjelenó dokumentumok
készítésének módszereit, valamint tóbbféle számítógép-hálózat használatát és kezelését is megtanulhatják.

Érettségi után megszerezhető szakképesit&: 54 213 05 Szoftverfejlesztő

Gépészet ágazat

A hagyományos gépész szakterület mellett a legkorszerúbb technológiákkal ismerkedhetnek meg tanulóink.
Jártasságot szerezhetnek az NC és cNc technikában, a cAD-cAM (számítógépes tervezés és gyártás), az
FMS (rugalmas gyártórendszer) múködésében, az automatika és a pneumatika területén.

Érettségi után megszerezhetó szakképesítrás: 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus

Közgazdaság ágazal

A pénzügy, számvitel és a vállalkozások iránt érdeklődő tanulókat várjuk erre az ágazatra. A képzés során
elsajátíthatják a vállalkozás beindításához, működtetéséhez, a pénzügyi folyamatok lebonyolításához
szükséges ismereteket, Ügyviteli ismeretek terén a gyakorlatok során alapszintű jártasságot is szerezhetnek.

Érettségi után megszerezhető szakképesitési 54 344 01 Pénzügyi- számviteli ügyintézó

TERVEZETT szAKKÉPzÓ ÉvrolynullttK A 2D18I2D19,TANÉVBEN:

54 523 02 Elektronikai technikus
u 213 05 Szoftverfe|lesáő
54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus
54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző

FELVÉTEL| ELJÁRÁS:

Az általános felvételi eljárás keretében központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal
megszervezett Írásbeli felvételi vizsgát tartunk.
Az írásbeli felvételi vizsga helye: Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Szakgimnázium,
Gimnázium és Kollégium, (Gyöngyös, Than Károly út 1.)

Az írásbeli Vizsgákra a jelentkezési lapok benyújtásának határideje: 20í7. december 8.
Az írásbeli felvételi vizsga idópontja: 20í8. január 20. í0:00 óra
A pótló írásbeli vizsga időpontja: 20í8. ianuár 25. 14:OO óra

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni
(érvényes, szülő által aláírt orvosi igazolás szükséges).
Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet központi írásbeli vizsgát.

szóbeli íelvételi: 2018. íebruát 22-28 közötí (kiértesítés szerint).

A szóbeli elbeszélgetésen a jelentkezó általános műveltségét (a NAT általános iskolai
köVetelményrendszerére épülve, matematika, fizika, magyar nyelv és irodalom, történelem tantárgyakból),
szóbeli kifejezókészségét, szövegértését, válasáott szakmájával kapcsolatos tájékozottságát vizsgáljuk,
valamint beszámítjuk eddigi hitoKatáson való részvételét és vallásgyakorlását.

Az a tanuló, aki az intézmény által hirdetett matematika Versenyen résá vesz, s azon 80 % Vagy a feletti
eredményt ér el, a szóbeli Vizsga matematika - fizika részének értékelésekor megkapja az elérhető maximum
pontot,



A felvételi pontok számítása:

A 7. osztályban év végén és a 8. osztályban félévkor elért eredményei alapján 25 pontot hozhat a tanuló
(a pontok értéke megegyezik az osáályzatokkal, majd az összeget osájuk kettóVel) a következó
tantárgyakból:

Műszaki ágazatokba történó jelentkezés esetén:
- magyar nyelv
- matematika
- történelem
- idegen nyelv
- fizika

Közgazdaság ágazatba történő jelentkezés esetén:
- magyar nyelv
- matematika
- történelem
- idegen nyelv
_ irodalom

KÖzpontilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsgát kell tenniük
magyar nyelvből és matematikából azoknak a tanulóknak, akik iskolánkba jelentkeznek.

Magyar nyelv (45 perc), maximum 25 pont szerezh ető (a megszeneft pontokat felezve).
Matematika (45 perc), maximum 25 pont szérezh ető (a megszerzett pontokat felezve).
A szóbeli fulvételi beszélgetés során 25 pont szerezhető.
Az általános iskolából maximum 25 pont hozható (a megszerzett pontokat felezve).
Így a felvéteti eljárás keretében 50+2'5+25=100 pont ernető el.
A tanu|ókat az összesen megszeízett pontjaik alapján rangsoroljuk.

A felvételi eljárás során azonos összpontszámot elért jelentkezóket a matematika írásbeli viz§gán megszezett
pontszámaik a|apján rangsoroljuk tovább, Az azonos teljesítményt eléró tanulók közül a rangsor elkészítésénél
előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, azt a jelentkezót, akinek lakóhelye vagy
tartózkodási helye az iskola székhelyével megegyező, il|etve azokat, akiknek sajátos helyzete eá indokolja.

Amennyiben enyhe diszlexiával Vagy diszgráfiával küzdő tanuló jelentkezik iskolánkba - szülói kérésre - az
igazgató egyéni eljárásrendet alkalmazhat a Köznevelési Töívény és a szakértói vélemény alapján.
Kérjük, hogy szakértói véleménnyel rendelkezó jelentkezó esetében előzetesen egyeztessenek a tanulmányi
igazgató helyettessel.
A felvételt nyert tanulók orvosi alkalmassági vizsgálatának időpontja: 2018. május - június (kiértesítés
szerint).

A Villamosipar és elektronika ágazatban a színtévesztés kizáró ok.

F elzáfkóáatás, tehétség gondozás

11. és 12. évfolyamokon emelt szintű képzést biáosítunk magyar nyelv, matematika, történelem, idegen nyelv
és szakmai tantárgyakból.
A tanulók igényei szerint bármelyik tantárgyból szervezünk felzárkóáató és tehetséggondozó foglalkozásokat.

Nyílt hét 2017. november 20-24. 8:00 és 'l2:00 óra között.
Kérjük, hogy a nagyobb iskolai csoportok a 37l5Q5-102 telefonszámon jelezzék elóre érkezésük tervezett
idópontját.
Minden érdeklódót szeretettel várunk!


