BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ
a 2019-2020. tanévre
Gimnáziumi képzéseink
Belső
kód

Osztály megnevezése

Képzési Választható
idő
nyelv

Egyéb információ
(pl. emelt oktatás, AJTP stb.)

Felvehető
létszám

0001

Gimnázium

4 év

angol,
német

Emelt óraszámú oktatás matematika és fizika
vagy kémia és biológia tantárgyakból

34 fő

0002

Gimnázium

4 év

angol,
német

Emelt óraszámú oktatás informatika
tantárgyból

34 fő

4 év

első nyelv:
angol
második
nyelv:
német

Emelt óraszámú oktatás angol nyelvből vagy
magyar nyelv és irodalom és történelem
tantárgyakból

0003

Gimnázium

34 fő

Szakgimnáziumi képzéseink
Belső
kód

Ágazat

Egyéb információ
Választható
Szakmacsoport Képzési idő
(természettudományos.
nyelv
tárgy, ösztöndíj)

4 év +

angol,
0004 Közgazdaság Közgazdaság (érettségi után
1 év alatt OKJ német
szakképesítés)

4 év +
0005 Ügyvitel

Ügyvitel

(érettségi után angol,
1 év alatt OKJ német
szakképesítés)

Érettségivel és
utána
megszerezhető
szakképesítések

Az érettségi
vizsga keretében
megszerezhető
mellékszakképesítés:
52 345 06
PályázatiA 12. évfolyam végén
támogatási
letett érettségi
asszisztens
bizonyítvány
Érettségi után egy
munkakör betöltésére év alatt
képesít és a tanulók
megszerezhető
mellék-szakképesítést is szakképesítések:
szerezhetnek.
54 344 01
Pénzügyiszámviteli
ügyintéző vagy
54 344 02
Vállalkozási és
bérügyintéző

A 12. évfolyam végén
letett érettségi
bizonyítvány
munkakör betöltésére
képesítés a tanulók
szakképesítést is
szerezhetnek.

Az érettségi
vizsga keretében
megszerezhető
mellékszakképesítés:
52 841 02
Ügyfélszolgálati
ügyintéző
Érettségi után egy
év alatt:
54 346 03 Irodai

Felvehető
létszám

34 fő

17 fő

titkár

4 év +
0006 Informatika

Informatika

(érettségi után angol,
1 év alatt OKJ német
szakképesítés)

Az érettségi
vizsga keretében
megszerezhető
mellékA 12. évfolyam végén
szakképesítés:
letett érettségi
52 481 02 Irodai
bizonyítvány
informatikus
munkakör betöltésére
Érettségi után egy
képesít és a tanulók
év alatt:
mellék-szakképesítést is
54 481 02
szerezhetnek.
Gazdasági
informatikus vagy
54 481 06
Informatikai
rendszerüzemeltető

17 fő

Kollégiumi férőhely: Fiúk és lányok részére egyaránt tudjuk biztosítani
Az intézmény különlegessége, specialitása (pl. szakkörök, sportkörök, külföldi kapcsolatok stb.)
Intézményünkben robot szakkör működik, tanulóink megismerkedhetnek a 3D nyomtatás
technikájával, csillagászati szakkört működtetünk, botanikus kertet alakítunk a biológia
oktatás elmélyítéséhez, kiemelt sportág a kézilabda, amelyhez modern sportcsarnok áll
rendelkezésünkre, lehetőség van az ECDL bizonyítvány megszerzésére és Euro nyelvvizsga
letételére.
Nyílt tanítási napok:
2018. november 14-15-16-án lesz és 16-án 17.00 órától pályaválasztási szülői
értekezletet tartunk.
A felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai (pl. írásbeli, tanulmányi eredmény stb.): a
tanulmányi eredmények és a matematika és magyar nyelv központi felvételi írásbeli vizsga
eredménye alapján
Felvételi vizsga időpontjai:
Írásbeli: Központi írásbeli felvételi: 2019. január 19. szombat 10.00 óra
Pótló központi írásbeli felvételi: 2019. január 24. csütörtök 14.00 óra
A tanulók jelentkezésének határideje a központi írásbeli felvételire: 2018. december 7.
A felvételi pontok a következőkből tevődnek össze:
Hozott pontok: az 5. 6. 7. osztály év végi és 8. osztály félévi magyar irodalom, magyar
nyelvtan, történelem, matematika és egy idegen nyelv osztályzatának az összege adja, amely
maximum 100 pont.
Szerzett pontok: a központi írásbeli felvételin szerezhető pontok: magyar nyelvből 50 pont,
matematikából 50 pont.
A felvételi maximális pontszáma 200 pont.
A lelkészi ajánlás előnyt jelent, amely a jelentkezési laphoz csatolható.
Egyéb feltételek (pl. alkalmassági, ajánló stb.): az ügyvitel ágazatra jelentkezők esetében

egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges.
Képzéseink jellemzői röviden
Gimnáziumi képzéseink:
0001 Általános tantervű gimnáziumi osztály:
Az osztály egyik fele a matematikát és fizikát, a másik fele a kémiát és biológiát tanulja emelt
óraszámban.
0002 Általános tantervű gimnáziumi osztály:
Az osztály tanulói az informatika tantárgyat emelt óraszámban, csoportbontásban fogják tanulni.
0003 Általános tantervű gimnáziumi osztály:
Az osztály tanulóinak fele az angol nyelvet tanulja emelt óraszámban, a másik fele pedig a magyar
nyelv és irodalom és a történelem tantárgyakat.
Szakgimnáziumi képzéseink:
0004 Közgazdaság ágazat - Közgazdaság szakmacsoport
0005 Ügyvitel ágazat – Ügyvitel szakmacsoport
0006 Informatika ágazat – Informatika szakmacsoport
A tanulók már a 9. évfolyamtól magas óraszámban tanulják az ágazati szakmai tantárgyakat és
lehetőségük van egy mellék-szakképesítés megszerzésére. A kötelezően letett 5. érettségi
vizsgatárgy az ágazati szakmai érettségi tantárgy lesz és ezzel az érettségi bizonyítvány munkakör
betöltésére képesít. Az érettségi vizsga után egy év alatt szerezhetik meg az ágazathoz tartozó
szakképesítést.

