Jó tudni…
A felvételi eljárás rendje
Jelentkezés a BSZC
Közgazdasági Szakgimnáziumába

A diákok érettségi után folytathatják tanulmányaikat
bármely felsőoktatási intézményben vagy emelt
szintű szakképesítést szerezhetnek iskolánkban.

2019.február 18-ig az általános iskola továbbítja
a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú
iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát
pedig a Felvételi Központnak.

Emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítés:
- kötelező érettségi tantárgyakból
- tanulói igény szerint bármelyik közismereti
tárgyból

A jelentkezők rangsorolása a hozott pontok
alapján történik.

Ha szeretnél elmélyedni az informatikában:
számítógépeket szerelni, web, mobil és Windows
alkalmazásokat fejleszteni, hálózatokat építeni,
cégek informatikai kihívásaival kapcsolatban
segíteni, piacképes szakmát szerezni,

Hozott pont: a 7. osztály év végi és a 8. osztály
félévi irodalom, nyelvtan, matematika, idegen
nyelv, történelem, fizika tantárgyak osztályzata,
maximum 60 pont.
A rangsor az iskola honlapján (név nélkül) és
hirdetőtábláján megtekinthető.
Kollégiumi elhelyezés a Szép Ernő Középiskolai
Kollégium 4 ágyas szobáiban biztosított.
Hiszünk
abban,
hogy
az
innovatív
nagyvállalatokkal
együttműködve
olyan
szakembereket képezhetünk, akik megállják a
helyüket a munka világában.

ha szeretnél gyakorlatias gazdasági ismeretekre
szert tenni, megtanulni vakon gépelni, jól
gazdálkodni a pénzzel, megismerkedni az adózással
és a könyveléssel,
ha szeretsz sokat utazni, világot járni, turistákkal
foglalkozni és egy mozgalmas, változatos munkára
vágysz, akkor
GYERE HOZZÁNK!

NYÍLT NAP AZ ISKOLÁBAN:
2018.NOVEMBER 7.
(SZERDA) 1000

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum
Közgazdasági Szakgimnáziuma

TÁJÉKOZTATÓ
a 2019/2020-as tanév
9. évfolyamára történő beiskolázásához
Iskola neve:
BSZC Közgazdasági Szakgimnáziuma
OM azonosító: 203030
Címe:

4200 Hajdúszoboszló
Gönczy Pál u. 17.

Telefon/Fax:

52/362-925

E-mail:

kghsz@kghsz.hu

Honlap:

www.kghsz.hu

Tagintézmény-vezető: Biri Imre
Pályaválasztási felelős:
Makrainé Kordás Anita
tagintézmény-vezető helyettes

VÁRJUK AZ ÉRDEKLŐDŐ
DIÁKOKAT ÉS SZÜLŐKET!

KÖZGAZDASÁGI ÁGAZAT

INFORMATIKA ÁGAZAT

TURISZTIKAI ÁGAZAT

Szakmai érettségire felkészítés ideje 4 év.

Szakmai érettségire felkészítés ideje 4év

Szakmai érettségire felkészítés ideje 4 év.

Érettségi után 1 év alatt iskolánkban Pénzügyiszámviteli ügyintézői szakképesítés szerezhető
(OKJ 54 344 01), és a nálunk megszerzett szakmai
érettségi feljogosítja a fiatalt arra, hogy egy év alatt
bárhol a következő OKJ-s szakképesítésekre szert
tegyen: nonprofit menedzser, pénzügyi
termékértékesítő, vállalkozási és bérügyintéző,
vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző,
államháztartási ügyintéző.

Szakmai érettségi után 1 év alatt iskolánkban
Gazdasági informatikus szakképesítés szerezhető
(OKJ 54 481 02), és a nálunk megszerzett szakmai
érettségi feljogosítja a fiatalt arra, hogy egy év alatt
bárhol a következő OKJ-s szakképesítésekre szert
tegyen:
szoftverfejlesztő,
CAD-CAM
informatikus,
informatikai
rendszergazda,
műszaki informatikus, IT mentor.

Érettségi után 1 év alatt iskolánkban
Turisztikai
szervező,
értékesítő
szakképesítés szerezhető (OKJ 54 812 01), és
a nálunk megszerzett szakmai érettségi
feljogosítja a fiatalt arra, hogy egy év alatt
bárhol a következő OKJ-s szakképesítésre
szert tegyen: idegenvezető.

Tanulmányi területkód: 0057

Tanulmányi területkód: 0056

Tanulmányi területkód: 0058

Indítandó osztályok száma: 0,5

Indítandó osztályok száma: 1

Indítandó osztályok száma: 0,5

Felvehető tanulók száma: 15 fő

Felvehető tanulók száma: 30 fő

Felvehető tanulók száma: 15 fő

Idegen nyelv: angol vagy német nyelv

Idegen nyelv: angol vagy német nyelv

Idegen nyelv: angol vagy német nyelv

Oktatott tantárgyak:
- közismereti tantárgyak
- szakmai tárgyak:
o tízujjas vakírás
o gazdasági és jogi alapismeretek
o ügyviteli ismeretek
o statisztika
o pénzügy
o adózás
o számvitel
o stb…

Oktatott tantárgyak:
- közismereti tantárgyak
- szakmai tárgyak:
o számítógép-szerelés, karbantartás
o szervertelepítés, karbantartás
o hálózatépítés, karbantartás
o web programozás
o alkalmazásfejlesztés
o robotprogramozás
o vállalatinformációs rendszerek
o stb…

Oktatott tantárgyak:
- közismereti tantárgyak
- szakmai tárgyak
o turisztikai erőforrások
o turisztikaivállalkozások
o kommunikáció a turizmusban
o szállodai tevékenység
o utazásszervezés
o vállalkozási alapismeretek
o IKT gyakorlata a turizmusban
o stb…

.

A szakmai érettségi vizsga előtt Pályázatitámogatási asszisztens (OKJ 52 345 06)
szakképesítés is szerezhető!

A szakmai érettségi vizsga előtt Irodai
informatikus (OKJ 52 481 02) szakképesítés is
szerezhető!

A szakmai érettségi vizsga előtt Szállodai
recepciós (OKJ 52 812 01) szakképesítés is
szerezhető!

(A szakmai érettségi FEOR 4123 Pénzügyi,
statisztikai, biztosítási adminisztrátor
végzettséget ad)

(A szakmai érettségi FEOR3142/9 Számítógépes
rendszerkarbantartó végzettséget ad)

(Szakmai érettségi FEOR4221/4 Turisztikai
referens végzettséget ad.)

