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2018. november 15. 18:00

Felvételi vizsga információk

Nincs központi felvételi vizsga!
A 7. év végi és a 8. félévi osztályzatok alapján történik a
rangsorolás.
Figyelembe vett tantárgyak: irodalom, magyar nyelv, idegen
nyelv, történelem, matematika 7. év végi és 8. félévi
jegyeinek összege, ha eléri a
 35 pontot a turisztika, közgazdasági ágazatra,
 30 pont fölött a kereskedelmi ágazatra,
a
szakgimnáziumi osztályokba,
 30 pont alatt az eladó képzésre nyerhet felvételt.
Tantárgyi felmentés esetén informatika illetve biológia
tantárgyat vesszük figyelembe. Iskolánkba nem veszünk fel
olyan tanulót, akinek a 8. osztályos félévi osztályzatai között
elégtelen található. Amennyiben év végén megfelelő
eredményt ér el a tanuló, és marad az iskolában üres
férőhely, akkor pótfelvételi eljárásban felvételt nyerhet.

Milyen tanulási, egészségügyi problémával
fogad jelentkezőket?

BTM-es tanulók

KÉPZÉSEINK A 2019/2020-AS TANÉVBEN
Szakgimnáziumi osztályok
Nyelvi előkészítő, közgazdasági osztály
Iskolai tagozatkód: 0061
Képzési idő: 1+ 4 év + 1év OKJ
Elsősorban azokat a diákokat várjuk, akik jó nyelvtudással a gazdasági területen
képzelik el a karrierjüket.
A nyelvi előkészítő osztályban 9/NY évfolyamon heti 18 órában tanítunk két idegen
nyelvet (angolt és németet).
A további évfolyamokon első idegen nyelvet heti 5 órában a második idegen
nyelvet heti 3 órában tanítjuk.
Szakmai tárgyak: gazdasági és jogi ismeretek, pénzügy, statisztika, számvitel,
ügyvitel, adózás.
Az 5. évben a korábbi tanulmányok beszámításával egy év alatt Pénzügyiszámviteli ügyintéző OKJ-s szakmai végzettség szerezhető.
A közgazdaság ágazatban nincs nyári szakmai gyakorlat.

Turisztikai osztály
Iskolai tagozatkód: 0060
Képzési idő: 4 +1év OKJ
Ebbe az osztályba elsősorban a humán érdeklődésű, különböző kultúrák iránt
érdeklődő utazást kedvelő diákokat várjuk. A 9-10. évfolyamokon heti 7 nyelvi óra
van, 11. osztálytól heti 8 óra. A második idegen nyelv 11. évfolyamtól német nyelv,
heti 3 órában. A szakmai gyakorlatokat utazási irodákba, szállodákba szervezzük.
Szakmai tárgyak: turizmusföldrajz, gasztronómia, marketing, szállodai tevékenység,
vendéglátó ismeretek.
Az 5. évben Turisztikai szervező, értékesítő OKJ-s szakmai végzettséget
szerezhető.
A nyári szakmai gyakorlat ERASMUS+ pályázati program keretében külföldön is
teljesíthető, Málta, Plymouth.

Kereskedelmi osztály
Iskolai tagozatkód: 0062
Képzési idő: 4 + 1év OKJ
A kereskedelmi osztályba elsősorban
azokat a diákokat várjuk, akik önálló
kereskedelmi vállalkozást szeretnének indítani vagy
kereskedelmi cégeknél
szeretnének karriert építeni.
A kereskedelmi szakmában is fontos a nyelvi képzés ezért, 9-12. osztályban heti
4 órában angol nyelvet tanítunk, a második idegen nyelv 11. évfolyamtól német
nyelv, heti 3 órában.
Szakmai tárgyak: marketing, kereskedelmi ismeretek,
kereskedelmi gazdaságtan, áruforgalom, áruismeret.
A nyári
szakmai gyakorlat DM-ben, ALDI-ban, CBA-ban, PRAKTIKER-ben,
AUCHAN-ban, de ERASMUS+ pályázati program keretében külföldön is teljesíthető,
Plymouth-ban.
Az 5. évben Kereskedő OKJ-s szakmai végzettség szerezhető.
Szakközépiskolai osztály
Eladó osztály
Iskolai tagozatkód: 0063
Képzési idő: 3 év+2 év érettségi felkészítő
Ide várjuk azokat a tanulókat, akik 3 év alatt az eladó szakmát kívánják elsajátítani.
Az OKJ-s szakma megszerzése után lehetőség van 2 év alatt érettségit tenni.
Az áruismeret, áruforgalom, kereskedelmi egységek működtetése tantárgyak mellett
szakmai idegen nyelvet tanítunk.
A második évtől a tanulók heti 2 nap szakmai gyakorlatot teljesítenek a DM-nél, a
CBA-nál, az AUCHAN-nál, az ALDI-nál. A cégek tanulmányi eredménytől függően
ösztöndíjat fizetnek.

