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Milyen tanulási, egészségügyi problémával
fogad jelentkezőket?

Kereskedelem ágazatra 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.

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
végén és 8. félévkor. 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:
maxi-málisan 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.

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. kolléga gyermeke
4. kerületi lakos
5. sorsolás

Tagozatok és tagozatkódok, írásbeli és

0014 KÖZGAZDASÁG, 4 évfolyamos
szak-gimnázium

0015 KERESKEDELEM, 4 évfolyamos
szak-gimnázium

0016 ELADÓ, 3 szakképzési + 2
érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható)
A központi írásbeli felvételi
pótfelvételi vizsga időpontja:
szóbeli felvételi időpontok

és

2018.01.20. (szombat) 10:00 óra
2018.01.25. (csütörtök) 14:00 óra.
Szóbeli beszélgetést 2018. február 26. és
március 2. között szervezünk. A diákok és
a szülők számára a honlapon tesszük
közzé az időpontokat, melyet a tanulói
oktatási azonosító szám alapján
találhatnak meg.

