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Milyen tanulási, egészségügyi problémával
fogad jelentkezőket?

Szakgimnáziumban fogadjuk a tanulási- és
beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulókat.
Az eladó képzésre egyéb pszichés fejlődés
zavarral
küzdő,
hallási
fogyatékos
(nagyothalló), látási fogyatékos (gyengén
látó), beszédfogyatékos, BTM-es tanulók
jelentkezését is fogadjuk.

Felvételi vizsga információk

A felvétel elbírálása szakgimnáziumi
osztályainkban a hozott pontok, a központi
írásbeli és a szóbeli elbeszélgetés alapján
történik. A szóbeli beszélgetések időpontjait
az iskola honlapján tesszük közzé, a tanulók
oktatási azonosító szám alapján találhatják
meg saját időpontjukat.
Szakközépiskolai osztályunkban a felvételi
elbírálása kizárólag a hozott pontok alapján
történik.
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A felvételi kérelmek elbírálásának,
rangsorolásának módja, az összpontszám
meghatározása

Szakgimnázium:
1. A hozott osztályzatok: magyar nyelv,
irodalom, matematika, történelem,
idegen nyelv tantárgyak osztályzatai 7. év
végi és 8. félévi. Maximálisan szerezhető
pontszám: 50 pont, a hozott osztályzatok
2x-esen számítanak, tehát max. 100
pont. Ha idegen nyelvként németet
választ a tanuló, a hozott idegen nyelv
osztályzata duplán számít, és azt
számítjuk be 2x-esen.
Amennyiben magyar nyelvből és
irodalomból
összevontan
egy
osztályzatot kap a tanuló, akkor a kapott
osztályzat duplán számítandó.
2. A központi írásbeli eredménye:
maximálisan szerezhető pontszám 100
pont (matematika max. 50 pont, magyar
max. 50 pont), a központi írásbeli 1x-esen
számít, tehát max. 100 pont.
3. A szóbeli elbeszélgetés eredménye:
maximálisan szerezhető pontszám 50
pont, a szóbeli beszélgetés 2x-esen
számít, tehát max. 100 pont.
A felvételi eljárás során tehát
mindösszesen 300 pontot szerezhet a
szakgimnáziumba jelentkező.
Szakközépiskola:
1. A hozott pontok kiszámításának
módja: magyar nyelv, irodalom,
matematika, történelem, idegen nyelv
tantárgyak osztályzatai 7. év végén és 8.
félévkor.
Maximálisan
szerezhető
pontszám a szakközép-iskolában: 50
pont
A felvételi eljárás során tehát
mindösszesen 50 pontot szerezhet a
szakközépiskolába jelentkező.
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A rangsor kialakítása

A rangsor kialakítása az összpontszám
alapján történik.
Azonos pontszámú tanulók esetén, az
alábbi sorrend szerint a rangsorban
előrébb kerül az alábbi tanuló:
1. testvére nálunk tanul
2. legalább az egyik szülő nálunk végzett
3. iskolánkban dolgozó gyermeke
4. kerületi lakos
5. sorsolás

Tagozatok és tagozatkódok, írásbeli

0012 SZAKGIMNÁZIUM
kereskedelem ágazat, 4 (+1) évfolyamos

0013 SZAKKÖZÉPISKOLA
Eladó, 3 szakképzési évfolyam + 2
érettségi vizsgára felkészítő évfolyam

Felvételi időpontok:
1. A központi írásbeli felvételi és pótfelvételi vizsga időpontja:
2019.01.19. (szombat) 10:00 óra
2019.01.24.(csütörtök) 14:00 óra.
(Pót időpont)

és szóbeli felvételi időpontok

2. Szóbeli beszélgetést 2019. február 25.
és március 8. között szervezünk. A
diákok és a szülők számára a honlapon
tesszük közzé az időpontokat, melyet a
tanulói oktatási azonosító szám alapján
találhatnak meg.
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A szakgimnáziumról bővebben
Iskolánk szakgimnáziumi osztályát mindenkinek ajánljuk, akinek megtetszett a nyílt napokon
megtapasztalt családias iskolai környezetben való középiskolai élet.
Diákjaink az alapműveltség megszerzése és az érettségi vizsgára való felkészülés során olyan
gazdasági ismereteket is szereznek, melyet a további életükben, a család gazdálkodása során
immár tudatosan alkalmazhatnak.
Az iskolánkban megszerzett közismereti tudás megalapozza a felsőfokú tanulmányok
folytatását, vagy a később kialakult érdeklődésének megfelelő képzésbe való becsatlakozást.
Azon tanulóink, akik az érettségi bizonyítvány birtokában további 1 évet (13. évfolyam) itt
maradnak az iskolában, kereskedő végzettséget szerezhetnek. A kereskedő saját vállalkozást
alapíthat vagy üzletvezetőként dolgozhat bármilyen, kereskedelemmel foglalkozó
szolgáltatónál.

Idegen nyelv oktatása
Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk az idegen nyelv oktatására. Választható idegen nyelvek:
angol, megfelelő számú jelentkező esetén német nyelv is.
Az első idegen nyelv tanítása a 9. évfolyamtól, szintfelmérő alapján évfolyamszintű csoportbontásban folyik.
11.-12. évfolyamon, érdeklődés és elhivatottság alapján plusz nyelvórákat biztosítunk a
nyelvvizsga megszerzéséhez.
Szintén a 11.-12. évfolyamon lehetőség nyílik a második idegen nyelv tanulására.

A szakközépiskoláról bővebben
A 3 éves Eladó képzésre várjuk azoknak a diákoknak a jelentkezését, akik szívesen végeznének
olyan feladatokat, ahol emberekkel kell kommunikálni, foglalkozni, és ahol mindig történik
valami.
A szakmai gyakorlatot nagy, nemzetközi, kereskedelemmel foglalkozó cégeknél végezhetik,
ahol a későbbiekben, kölcsönös elégedettség alapján munkába is állhatnak.
Tapasztalataink szerint ebbe az osztályba azok a tanulók jelentkeznek, akik szeretnének
először szakképesítést szerezni, és ezt követően az addig tanultaktól megerősödve szerzik meg
további 2 év után az érettségit.
Legnagyobb gazdálkodó szervezeteink, akikkel jelenleg kapcsolatban állunk: SPAR, Kika, Aldi,
C&A, DM, CBA, Hervis.
Partnereink körét folyamatosan bővítjük az igényeknek megfelelően.
Az Eladó képzésben tanulható idegen nyelv: angol, megfelelő számú jelentkező esetén német
nyelv is.
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Fontosabb időpontok:
A központi írásbeli felvételi vizsgára történő jelentkezés megküldése a középfokú iskolának
2018. december 7-ig.
Központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2019. január 19., pótidőpont: 2019.01.24.
A felvételi jelentkezési lapot 2019. február 18-ig kell megküldeni iskolánknak.
2019. február 25. és március 8-a között várjuk a hozzánk jelentkezőket felvételi beszélgetésre.
2019. március 18-ig közzétesszük az felvételi jegyzéket, melyben láthatóvá válik, hogy a
jelentkezők tanulmányi eredményük alapján hol helyezkednek el a rangsorban.
2019. április 23-ig a Felvételi Központ kialakítja a végleges felvételi eredményt.
2019. április 30-ig kiértesítjük a jelentkező diákokat a felvételi döntésről.
2019. május 6-tól rendkívüli felvételi eljárást szervezünk, amennyiben marad még üres
férőhely iskolánkban.
A beiratkozás: 2019. június 20-21-én lesz.

Elérhetőségeink:
Tagintézmény-vezető: Szakács Csilla
Iskolánk web lapja: www.harsanyi-bp.hu
E-mail címe: iskola@harsanyi-bp.hu
Telefonszámaink:
Szakács Csilla
tagintézmény-vezető: 347-1071
Vitézné Németh Adrienn
tagintézmény-vezető helyettes: 347-1097
Vizkeletiné Gulyás Anikó
gyakorlatioktatás-vezető: 3047-1072
Bornemisszáné Kis Ildikó
iskolatitkár: 347-1071
Porta (központi szám)
347-1070
Iskolánk megközelíthetősége:
A 3-as Metró Pöttyös utcai megállójánál, a József Attila Lakótelepen található iskolánk.

Budapest, 2018.10.20.

Szakács Csilla
tagintézmény-vezető
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