Veszprémi Szakképzési Centrum
Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskolája
8200 Veszprém, Csap u. 9.
Tel: 88/560-571 Fax: 88/560-570
Igazgató: ifj. Szathmáry Árpád
Pályaválasztási felelős: Juhász Tamás
Tehetségpont

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ NYOLCADIKOS TANULÓK RÉSZÉRE
a közgazdasági szakgimnázium kilencedik évfolyamára

Pályaválasztási rendezvények időpontjai

2015. november 6. péntek (elsősorban a veszprémi tanulók számára javasoljuk)
-

Nyílt nap 9,30-13.00, (tanórák látogatása, a diákönkormányzat bemutatja az iskolát)
délután 17.00-kor tájékoztatás a szülők részére

2015. december 4. péntek (elsősorban a vidéki tanulók és szüleik számára)
- délután 17.00-kor tájékoztatás a szülők részére, előtte 16.00 órától bemutató órák
A délelőtti részvételről iskolánk igazolást ad a nyolcadikos tanulóknak.
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Induló képzési formák :
Szakközépiskola (a továbbiakban az elnevezés szakgimnázium:
amely intézménytípusban 2016. szeptember 1-től a gimnáziumi képzéshez szinte azonos tartalmú
közismereti képzés mellett szakmai elméleti és gyakorlati képzés folyik).
A 4 éves közgazdasági szakgimnáziumi képzés keretében a tanulók a közgazdasági szakgimnáziumi
kerettanterv szerint tanulnak és a 4. év végén érettségi, valamint szakmai érettségi-képesítő vizsgát tesznek.
Az így elérhető végzettség az OKJ-ról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint munkakör
betöltésére képesít.
Érettségi vizsga után 1 év alatt OKJ-s szakképzés keretében további végzettségeket lehet szerezni.
A közgazdasági szakgimnáziumban a tanulók a tanév során szerzik meg elméleti és gyakorlati
ismereteiket, összefüggő nyári szakmai gyakorlaton nem kell részt venniük.
A 2016/2017-es tanévben 3 osztályt indítunk a 9. évfolyamon.
kódszám a felvételi laphoz: 110
XXIV. közgazdaság szakgimnáziumi kerettanterv, matematika specializáció, tanult idegen nyelv angol
vagy német 1 osztály, tervezett létszám 32 fő (emelt szintű matematika oktatás, négy éven

keresztül heti 5 óra, csoportbontásban)
kódszám a felvételi laphoz: 120
XXIV. közgazdaság szakgimnáziumi kerettanterv, általános képzés emelt informatika óraszámmal,
tanult idegen nyelv angol vagy német
1 osztály, tervezett létszám 32 fő (emelt óraszámú

informatika oktatás, négy éven keresztül, csoportbontásban)
kódszám a felvételi laphoz: 210
XXIV. közgazdaság szakgimnáziumi kerettanterv, . idegen nyelv specializáció, tanult idegen nyelv
angol fél osztály, tervezett létszám 16 fő (emelt szintű angol nyelv oktatás, négy éven

keresztül heti 5 óra, csoportbontásban)
kódszám a felvételi laphoz: 220
XXIV. közgazdaság szakgimnáziumi kerettanterv, . idegen nyelv specializáció, tanult idegen nyelv
német fél osztály, tervezett létszám 16 fő (emelt szintű német nyelv oktatás, négy éven

keresztül heti 5 óra, csoportbontásban)
A képzés során a közismereti tantárgyak mellett szakmai tantárgyak alapozzák meg a szakképzést, pl.:
Munkahelyi egészség és biztonság, Gazdasági és jogi alapismeretek, Ügyviteli gyakorlatok, Általános statisztika és gyakorlat,
Pénzügyi alapismeretek és gyakorlat, Adózási alapismeretek és gyakorlat, Számviteli alapismeretek, és gyakorlat.

Érettségi vizsga után 1 év alatt OKJ-s szakképzés keretében az alábbi végzettségeket lehet szerezni:
Pénzügyi-számviteli ügyintéző, Vállalkozási és bérügyintéző, Államháztartási ügyintéző
ISKOLÁNKRÓL
Iskolánk 1895 óta képez közgazdasági szakembereket.
Az iskolai oktatás-képzés célja: jó általános műveltséggel, nyelvismerettel, informatikai ismeretekkel és
megfelelő szakmai alapokkal rendelkező tanulók kibocsátása, akik az érettségi vizsgát követően a
közgazdasági szakmacsoportba tartozó szakképesítések megszerzésére és felsőfokú tanulmányokra egyaránt
alkalmasak.
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Nagy hangsúlyt fektetünk tanulóink idegen nyelv tanulására, hetente legalább 4-4, illetve 5-5 angol vagy
német óra van, minden évfolyamon.
Ugyancsak minden évfolyamon legalább heti négy, illetve 5 órában tanulják diákjaink a matematikát.
Az informatika oktatásához jól felszerelt számítógépparkkal rendelkeznek, mely délután is a tanulók
rendelkezésére áll. Lehetőség van EBC*L-vizsgára (az üzleti kompetenciát biztosító szakismeretek) való
felkészülésre.
Az iskolában kézilabda, kosárlabda sportcsoport működik. Nagy hagyománya van a turisztikának. A diákok
sí-táborba és túratáborba is jelentkezhetnek.
Sokszínű palettát kínálunk tanulóinknak, hogy az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez szükséges
közösségi szolgálatot teljesíthessék.
Az iskola élénk németországi társiskolai kapcsolatokat ápol, a tanulók részt vehetnek külföldi cserediákkapcsolatokban is.
A végzett szakemberek sikeres pályafutása, az országos szakmai versenyeken elért eredmények, a tanulók
szakmai vizsgán nyújtott teljesítménye egyaránt az iskolában folyó oktató-nevelő munka eredményességét
igazolják.
A tanulók olyan korszerű szakmai ismeretekkel hagyják el az iskolát, amelynek birtokában a
munkaerőpiacon jó eséllyel pályázhatnak az anyagilag is elismert munkahelyek elnyerésére.
A színvonalas szakmai és közismereti képzés, a következetes nevelőmunka jó alapot biztosít a felsőfokú
tanulmányokba való bekapcsolódásra is.
Az iskola helyi pedagógia programja az emelt szintű érettségire való felkészítést a 11. és a 12. évfolyamon
az alábbi tárgyakból biztosítja (a diák választása szerint): magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen
nyelv, matematika.
Érettségi vizsga után továbbtanulhatnak főiskolán, egyetemen, vagy az iskolában folytatják szakképző
évfolyamon tanulmányaikat, ahol emelt szintű OKJ képesítést szerezhetnek.
Szakkör keretében lehetőség van spanyol illetve orosz nyelv tanulására is.
Azok
a
tanulók,
akik
igénylik,
a
Veszprémi
Városi
kollégiumban
kaphatnak
elhelyezést.
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Felvételi:
Az iskolába a 8. évfolyam elvégzése után lehet jelentkezni, az általános felvételi eljárás szabályai szerint.
A jelentkezők rangsorolása az általános iskola 6. és 7. év végi és a 8. osztály félévi eredménye alapján
történik, az osztályzatok összege alapján.
Alappontszámok
Tantárgy

6. osztály vége
x
x
x
x

Magyar nyelv
Irodalom
Történelem
Matematika
Angol/Német
nyelv
Informatika

7. osztály év
vége
x
x
x
x
x
x

8. osztály
félév
x
x
x
x
x

Maximum
összesen (pont)
15
15
15
15
10

x
kötelező

10

80

További pontszámok az egyes tagozatok esetében:
a tagozatnak megfelelő tantárgy osztályzatának kétszeresét számítjuk:

11 tagozatkód
választása
esetén

vagy
12 tagozatkód
választása
esetén

Tagozat
megnevezése
Matematika
specializáció

Speciális
tantárgy
Matematika

Általános
tagozat

Informatika

7. osztály év
vége
2x

2x

8. osztály
félév
2x

Maximum
összesen (pont)
20

Elérhető összesen

100

2x

Elérhető összesen
vagy
21 illetve
22 tagozatkód
választása
esetén

Idegen nyelv

Angol
vagy
Német

2x

2x

Elérhető összesen

20

100
20

100

Szeretettel várjuk a közgazdasági képzés iránt érdeklődő diákokat!
ELÉRHETŐSÉGEK:
Honlap: http://vkozgaz.hu
E-mail cím: suli3053@kozgazd-veszprem.sulinet.hu
http://www.facebook.com/vkozgaz
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