A kisvárdai Szent László Katolikus Gimnázium,
Szakgimnázium, Általános Iskola, Kollégium és
Óvoda

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA

Intézményünkben a nagy múltú és sikeres nevelés-oktatást modern
környezetben, elkötelezett pedagógusok segítik. Elsősorban olyan
motivált fiatalok jelentkezését várjuk, akik a középiskola elvégzése után
valamelyik magas színvonalat biztosító felsőoktatási intézményben
szeretnének továbbtanulni, illetve pályaválasztásukhoz az érettségi
megszerzése szükséges. Technikumi osztályainkba várjuk azokat, akik
érdeklődnek a közgazdaságtudomány, az informatika és az ügyvitel iránt,
valamint az érettségivel együtt a munkaerőpiacon jól hasznosítható
szakképesítést is meg akarnak szerezni.
Intézményünkbe szeretettel hívjuk és várjuk azokat a
fiatalokat, akik elkötelezettek
 az idegen nyelvi kompetenciájuk fejlesztése
 a természettudományos tantárgyak tanulása
 a szakmai készségek megalapozása
 a felsőoktatásban történő tanulmányaik folytatása
 informatikából magas szintű jártasság elsajátítása
 az érettségivel együtt emelt szintű szakképesítés megszerzése és
 keresztény hitük elmélyítése iránt.

A 2020-2021. tanévre
meghirdetett képzéseink és a tagozatkódok a
következők:

Gimnáziumi képzéseink
0001 Általános tantervű gimnáziumi osztály
Emelt óraszámú oktatás matematika és fizika tantárgyakból12 fő
0002 Általános tantervű gimnáziumi osztály
Emelt óraszámú oktatás kémia és biológia tantárgyakból

17 fő

0003 Általános tantervű gimnáziumi osztály
Emelt óraszámú oktatás informatika tantárgyból

34 fő

0004 Általános tantervű gimnáziumi osztály
Emelt óraszámú oktatás magyar nyelv és irodalom és történelem
tantárgyakból
12 fő
0005 Általános tantervű gimnáziumi osztály
Emelt óraszámú oktatás angol nyelvből

17 fő

0006 Általános tantervű gimnáziumi osztály
A kerettanterv szerinti szabad órakerettel az érettségi tantárgyak
heti óraszámait növeljük meg. A 11-12. évfolyamon pedig
fakultatív tantárgyválasztást teszünk lehetővé.
17 fő

Technikumi képzéseink
GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT
A szakmaterület a közgazdasági és az ügyviteli területeket
foglalja magába.
0007 Közgazdaság szakmaterület
34 fő
A13. évfolyamon az érettségi vizsga mellett a Pénzügyiszámviteli ügyintéző szakképesítést szerzik meg a tanulók.
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0008 Közgazdaság – Ügyvitel szakmaterület
17 fő
A 13. évfolyamon az érettségi vizsga mellett a Vállalkozási
ügyviteli ügyintéző szakképesítést szerzik meg a tanulók.
A gazdálkodás és menedzsment ágazaton belüli képzések az irodai
munkavégzéshez nélkülözhetetlen adminisztrációs, informatikai és
gazdasági szakmai ismereteket nyújtanak a tanulók számára, ezáltal
biztosítva a termelő, szolgáltató vállalatoknál és az államigazgatási
intézményekben fontos szerepet betöltő gazdaági és ügyviteli szakember
utánpótlást.


A pénzügyi-számviteli ügyintéző a gazdálkodó szervezetek
gazdasági tevékenységével összefüggő részfeladatait önállóan
végzi: könyvelési feladatokat lát el, számítógépes programokat
használ, nyilvántartások vezetésében vesz részt, közreműködik
egyes pénzügyi műveletek előkészítésében és lebonyolításában.



A vállalkozási ügyviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozás
ügyviteli feladatainak végrehajtására, közreműködik a számviteli
és pénzügyi feladatok ellátásában, egyes részfeladatokat önállóan
lát el. Kapcsolatokat tart a munkatársakkal, ügyfelekkel, illetve
rendezvényeket, megbeszéléseket szervez.

INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉSI ÁGAZAT
A szakmaterület az informatika és infokommunikációs
szakmákat foglalja magába.
0009 Informatika szakmaterület

17 fő

A 13. évfolyamon az érettségi vizsga mellett az Informatikai
rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus szakképesítést szerzik meg a tanulók.
Az informatika és távközlés ágazaton belüli képzések az informatikai
rendszer- és alkalmazás üzemeltetéstől, a hálózatépítésen át, a
szoftverfejlesztés és –tesztelésen túl, a távközlésig széles spektrumban
kínál lehetőségeket a fiatalok számára, akik egyébként is nagyon
3

nyitottak e terület felé.


Az informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető
technikus adott cég munkatársaként helyben telepített, illetve
felhőszolgáltatásként igénybe vett hálózati eszközök, szerverek,
valamint alkalmazások összehangolt működését biztosítja.

A technikumi képzés általános jellemzői:











A technikum 5 éves képzés: 2 év ágazati alapoktatás + 3 év
szakirányú oktatás
Tanulóink jelentkezéskor ágazatot választanak, amellyel a 9. és
10. évfolyamon ismerkednek. A 10. évfolyam végén történik a
szakmaválasztás, amely egy-egy ágazaton belül adott és azokat
az előző táblázatban felsoroltunk.
A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit.
Magyar nyelv és irodalomból, matematikából, történelemből és
idegen nyelvből ugyanaz a tananyagtartalom, ugyanolyan
óraszámban, mint a gimnáziumban. Ezekből a közismereti
tárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás, három tárgyból
(magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem) előrehozott
érettségi lehetőséggel.
A nyelvvizsga megszerzésére a lehetőség adott, hiszen
ugyanolyan összóraszámban történik a nyelvtanulás, mint a
gimnáziumban, de itt egy nyelvből.
Nem kell ötödik érettségi tantárgyat választani, mivel a szakmai
vizsga lesz az ötödik érettségi tantárgy.
A technikusi vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít.
Az 5 év elvégzése után egyszerre kap érettségi bizonyítványt és
technikusi oklevelet a tanuló.
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Intézményünkben a tehetségfejlesztés keretében




robot szakkört működtetünk,
tanulóink megismerkedhetnek a 3D nyomtatás technikájával,
csillagászati szakkörön természettudományos ismereteik
bővülhetnek




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.
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Idegen nyelvek választása
A gimnáziumban két idegen nyelvet kötelező tanulni, a technikumban
egy idegen nyelvet. Leendő 9. évfolyamos tanulóink az angol és német
nyelvek közül választhatnak. Az angol nyelvi képzést anyanyelvi lektor
munkája segíti.

Felvételi információk
Kötelező az írásbeli felvételi: magyar nyelvből és matematikából központilag egységes követelmények szerint, amelyekről
az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu ) lehet tájékozódni.
a/Jelentkezni a központi írásbeli felvételi vizsgára 2019.
december 6-ig az általános iskolákban beszerezhető jelentkezési lap kitöltésével és iskolánkhoz való eljuttatásával lehet.
b/Írásbeli központi felmérő időpontja magyarból, matematikából 2020. január 18-án (szombaton) 10 órától,
betegség vagy egyéb alapos ok miatti akadályoztatás esetén

2020. január 23-án, csütörtökön 14 órától.

c/A központi írásbeli vizsgák eredményeiről a szülőket
és a tanulókat 2020. február 6-ig értesítjük az eredménylap
iskolánkban való átadásával vagy azok postai úton történő eljuttatásával
d/ Szóbeli felvételi elbeszélgetést is tartunk, amelynek konkrét
időpontjáról minden jelentkezőt írásban fogunk tájékoztatni.
Tervezett időpontja: 2020. február 24 és március 13. között.
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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 felvételinél a lelkészi ajánlás előnyt jelent, amelyet a jelentkezési laphoz kérünk
csatolni, vagy a szóbeli elbeszélgetésre elhozni.

Nyílt tanítási napok
2019. november 18-19-20-án
(A nyílt napok programjáról az intézményeket előzetesen
értesítjük.)

2019. november 22-én 17.00 órától
pályaválasztási szülői értekezletet tartunk,
amelyre szeretettel várjuk a kedves
szülőket.
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Kollégium
Kollégiumunk modern, jól felszerelt, férőhelyet fiúk és
lányok részére egyaránt tudunk biztosítani.
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