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FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2014/2015-ös TANÉVRE
Induló osztályaink és azok kódjai:

kód: 03

szakközépiskolai osztály

5 évfolyamos kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos képzés (nyelvi előkészítővel)
A 9/Ny. évfolyamon diákjaink az angol nyelvet heti 14, a német nyelvet heti 4 órában tanulják.
A 9-12. évfolyamon közismereti tantárgyak mellett kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
szakmacsoportos elméleti és gyakorlati alapozó tárgyakat oktatunk.

kód: 04

gimnáziumi sportosztály

5 évfolyamos köznevelési típusú sportosztály (nyelvi előkészítővel)
A 9/Ny évfolyamon diákjaink az angol nyelvet heti 14, a német nyelvet heti 4 órában tanulják.
A 9-12. évfolyamon közismereti tantárgyak mellett sportelméleti tantárgyakat oktatunk.
Ebbe az osztályba olyan élsportoló diákokat várunk, akik valamilyen sportszakosztályban versenyszerűen
sportolnak. Számukra az órarendbe építjük bele a délelőtti edzéseket. A köznevelési típusú sportosztályba
csak olyan tanuló vehető fel, aki megfelel a sportegészségügyi alkalmassági és fizikai képesség-felmérési
vizsgálat követelményeinek, és a sportági szakszövetség ajánlásával rendelkezik.

kód:05

szakközépiskolai sportosztály

5 évfolyamos köznevelési típusú sportosztály (nyelvi előkészítővel)
A 9/Ny évfolyamon diákjaink az angol nyelvet heti 14, a német nyelvet heti 4 órában tanulják.
A 9-12. évfolyamon közismereti tantárgyak mellett sportelméleti tantárgyakat oktatunk.
Ebbe az osztályba olyan élsportoló diákokat várunk, akik valamilyen sportszakosztályban versenyszerűen sportolnak.
Számukra az órarendbe építjük bele a délelőtti edzéseket. A köznevelési típusú sportosztályba csak olyan tanuló
vehető fel, aki megfelel a sportegészségügyi alkalmassági és fizikai képesség-felmérési vizsgálat követelményeinek,
és a sportági szakszövetség ajánlásával rendelkezik.

Felvételi követelmények:
A felvételi rangsor kialakításánál a magyar nyelv és matematika központi írásbeli vizsga eredményét és hozott
pontszámként az általános iskola 7. osztályának év végi és 8. osztályának félévi eredményeit vesszük figyelembe, az
alábbiak szerint:
Tantárgy
magyar nyelv, irodalom átlaga
idegen nyelv
történelem
matematika
választott természettudományi
tantárgy
maximális pontszám

Hozott pontszám
7. osztály
8. osztály félév
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
50 pont

Központi írásbeli vizsga
magyar nyelv
50
pont
matematika
50 pont
100 pont

Szóbeli vizsga

50 pont

Összesen elérhető pontszám

200 pont

Szóbeli vizsgán magyar nyelv és irodalom, valamint történelem tantárgyak általános iskola 7., 8.
évfolyamos tananyagából kérdezünk kérdéseket, továbbá a tanulók kommunikációs készségét, általános
tájékozottságát vizsgáljuk.

A felvételi eljárás rendje, fontosabb határidők
1. Középiskolánk nyilvánosságra hozza a felvételi tájékoztatót a 2014/2015-ös tanévre.
2. Jelentkezés a központi írásbeli vizsgára (jelentkezési lapok leadási határideje)

2013. október 31.
2013. december 10.

A Nkt. 4. § -ában meghatározott beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló részére a felvételi
vizsgán a törvény 51.§-ában meghatározott feltételeket biztosítjuk. Sajátos nevelési igényű (SNI) tanulót nem
veszünk fel.
Fenti esetben – a vizsgaszervezés érdekében – szükséges a nevelési tanácsadó szakértői véleményének és a
speciális körülmények, ill. eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérelem csatolása a jelentkezési laphoz. A
kérelmet az iskola igazgatója bírálja el, döntéséről a vizsga előtt írásbeli határozatban értesíti a jelentkezőt.
3. központi írásbeli felvételi vizsga

2014. január 18. 10 óra

4. 2014. január 23. 14 óra azoknak a tanulóknak, akik az előző írásbeli vizsgán alapos ok miatt nem tudtak részt
venni.
5. A kijavított dolgozatok megtekintésének tervezett ideje:

2014. február 06.

A vizsgázó és szülője a dolgozat értékelésére – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés
esetén - írásban észrevételt tehet, amit a megtekintést követő első munkanap végéig - 16 óráig - adhat le az iskolában.
6. Az iskola a dolgozatokról készült „Értékelő lapokat” átadja a tanulóknak:

2014. február 06.

7. Szóbeli felvételi vizsga

2014. február 27-28.

8. Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatalának határideje:

2014. március 12.

9. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában:

2014. március 17-18.

10. Végleges felvételi jegyzék (rangsor) elkészítése:

2014. április 19.

11. A tanulók és az általános iskola értesítése a felvételről, illetve az elutasításról:

2014. április 25.

A jelentkezés elutasítása esetén a szülő a Nkt. 37. § (3) bekezdése alapján a döntés ellen jogorvoslattal élhet.
Nyílt nap és szülői fórum:

2013. november 08. 900
2013. november 22. 1400
Iskolánkban felvételi előkészítő tanfolyamot indítunk magyar nyelv és matematika tantárgyakból.
A tanfolyam időtartama: 2013. október 19 - 2014. január 11. A foglalkozásokat szombatonként 800-tól
tartjuk az iskola épületében 2-2 órában. A foglalkozásokra előzetes jelentkezés nem szükséges.
2013. október 14.
Németh István
igazgató

