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B E I S K O L Á Z Á S I

T Á J É K O Z T A T Ó A

J e lm on da t u nk :

2016-2017 -ES T AN É V RE

„A TUDÁS HATALOM”

Nyílt napokat tartunk:
2015. november 30-án, december 02-án és 04-én (hétfőn, szerdán és pénteken) mindennap
9 órától. Igazgatói és diákö nkormányzati tájékoztató a Díszteremben, épületbemutatás,
óralátogatás. December 04-én (pénteken) 18 órától is lesz igazgatói tájékoztató (főleg
szülőknek) a Díszteremben.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Intézményünk honlapján , a www.boronkay.hu címen minden szakról, osztályról,
óraszámokról pontosabb tájékoztatás olvasható a z „Általános iskolásoknak” szóló link
megnyitása után, a „SZAKOKRÓL RÉSZLETESEBBEN” menüpont alatt (legkésőbb október
végétől).
Intézményünkben országosan is elismert színvonalon folyik az érettségi és technikusi
vizsgára, felsőoktatási felvételire, valamint a nyelvvizsgára való felkészítés.
Iskolánk 2015-ben ismét ranglistavezető lett a szakközépiskolák sorrendjében , de
a korábbi években is folyamatosan dobogós helyeken szerepel tünk.
Oktató-nevelő munkánk fontos eleme a szabadidő hasznos eltöltése , ezért diákjaink
számtalan délut áni, hétvégi és táborozási program közül választhatnak:
sport: labdarúgás, atlétika, k osárlabda, asztali tenisz, mini-tenisz, röplabda, sakk,
testépítés, gyalog- és kerékpártúrák, sí- és vízi tábor minden évben
kulturális: fotó, újságíró, színjátszó, énekkar, filmklub, rajz, orgona, iskolánkba
kihelyezett zeneiskolai oktatás
nyelvi- és tantárgyi szakkörök: minden, iskolánkban oktatott tantárgyból és
szakterületről
Intenzív diákéletünk megmutatkozik az e gyéb programokban is: g ólyatábor, szecskaavató, suli-bulik, Télapó-nap, adventi kiállítás, ének-zenei nap, szalagavató, Szent György hét, diáknap, nyelvi táborok (főleg Angliába , Spanyolországba és Ausztriába).
A felvételt nyert fiú - és leánytanulóknak — szükség szerint — elhelyezést biztosítunk a
főépületünktől mindössze 150 méterre lévő kollégiumban.
Iskolánkban a továbbtanulási arány megközelíti a 90%-ot!
(szakmai osztályainkban a technikusi évet követően)
A sportversenyek rangsorában 2005 óta minden évben (egyetlen Pest megyei iskolaként )
az országos TOP10-ben zártunk. Ebből kilencsze r dobogós helyen (2015-ben első).
A szakmai és tanulmányi versenyek rangsorában is állandó tagjai vagyunk a legjobb
tíznek, csakúgy, mint a „Kutató Diákok Országos Egyesületének” a tudományos kutatómunka
alapján összeállított rangsorában . A 2014-2015-ös tanévben 34(!!!) OKTV kategóriás
döntősünk volt. Ugyanakkor nálunk a versenyzés nem cél, hanem eszköz, mert véleményünk
szerint:

„Mindenki tehetséges valamiben!”
Végzős tanulóink közel 90%-a továbbtanul és kb. 80%-a legalább egy , legalább
középfokú nyelvvizsgát szerez.

A hozzánk jelentkező tanulók az alábbi lehetőségek közül választhatnak
Nyelvi előkészítő csoportok









Képzési idő: 1 év
A központi felvételi mindenkinek kötelező!
A 201 és 202-es kódra jelentkezőknek idegen nyelvből szóbeli felvételit kell tenni
azoknak, akiknek addigi pontszáma eléri a 190 -et. (Az ennél alacsonyabb pontszámot
elérők sajnos nem juthatnak be ezekre a kódokra.)
Fő cél, hogy a haladó csoport a z első tanév végéig, de a többiek is a folytatás során
a harmadik tanév végéig legalább a középfokú nyelvvizsgáig eljussanak
A 204, 205, 206 és 207-es kódokra azok is jelentkezhetnek, akik eddig nem tanultak
angolt vagy nem túl erősek belőle, mert náluk a nyelvi alapozás elvégzése lesz az
elsődleges feladat
Sikeres befejezés esetén (nyelvvizsga nem kötelező), elsősorban a beiskolázás
szerinti képzésben folytatódhatnak a tanulmányok
A felvételt nyertek nyelvi csoportba so rolása a kiértesítést követően történik a
szintfelmérők után

Azonosító szám ok:
201 Angol haladó – német kezdő: turisztikai-idegenvezetés folytatás: szóbeli
felvételi angol nyelvből, a német nyelv tanulása már a nyelvi elő készítő sza kaszban
megkezdődik
202 Német haladó – angol kezdő: turisztika-idegenvezetés folytatás: szóbeli
felvételi német nyelvből, az angol nyelv tanulása már a nyelvi előkészítő szakaszban
megkezdődik
203
204
206
207

Angol:
Angol:
Angol:
Angol:

turisztika-idegenvezetés folytatás: nincs nyelvi felvételi
környezetvédelem vagy vegyész folytatás: nincs nyelvi felvételi
informatikai (szoftver vagy hardver) folytatás: nincs nyelvi felvételi
gépészet vagy elektronikai folytatás: nincs nyelvi felvételi

4 éves képzések






A központi felvételi mindenk inek kötelező!
Fő cél a sikeres érettségire (közép és emelt szinten egyaránt) valamint a
továbbtanulásra való felkészítés .
Minden osztályban az angol az első számú nyelv, ezért négy különböző szintű nyelvi
csoportot szervezünk, így azok is jelentkezhetnek (kivéve 221-es kód), akik eddig
nem tanulták ezt a nyelvet .
A felvételt nyertek nyelvi csoportba sorolása a felvételi kiértesítést követően történik
a szintfelmérők után .
Sikeres befejezés esetén a felsőoktatásba va ló belépés előtt választhatók iskolánk
egy vagy két éves technikusi képzései is .

Gimnáziumi osztály
221 Általános gimnázium
 Szóbeli felvételi angol nyelvből azoknak, akiknek addigi pontszáma eléri a 190 -et. (Az
ennél alacsonyabb pontszámot elérők sajnos nem juthatnak be e rre a kódra.)
Második idegen nyelv tanulása már az első tanévtől: német, spanyol, francia, orosz
közül kettő indul a jelentkezések függvényében .
Szakmai osztályok





A 4 év alatt szerzett szakmai ismereteket beszámítjuk (13. évfolyam „átugorható ”),
így a szakirányú techn ikusi oklevél mindössze egy év alatt megszerezhető.
Felsőfokú továbbtanulás akár az érettségit, akár a technikusi vizsgát (amely
szakirányú továbbtanulás esetén plusz pontokat jelent) követően lehetséges.
Kiemelkedően jók a műszaki, informatikai és pénzügy i szakokon történő továbbtanulás esélyei a magas informatika -, fizika- és matematika -óraszám miatt.
Kivétel nélkül mindegyik keresett mind technikusi, mind pedig diplomás szinten .

211 informatika-szakmacsoport: programozás szakirány
212 informatika-szakmacsoport: hardver szakirány
Folytatási lehetőségek: szoftverfejlesztő, internetes alkalmazásfejlesztő, informáci órendszer-elemző és tervező, web programozó, hardver technikus, informatikus, m űszaki informatikus , informatikai rendszergazda .
213 sportolók informatikai osztályába (a szakmai képzés a 212-es kóddal azonos) azokat a kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó fiatalokat várjuk, akik szeretnének olyan
alapokat kapni, amellyel több, keresett szakmai végzettség vagy akár diploma is sz erezhető az élsport mellett. Lesz szóbeli felvételi elbeszélgetés is 2016. február 26-án.
Itt kell bemutatni az egyesületi igazolást és az addig elért eredmények igazolásait. Az
iskola és a váci sportegyesületek közötti megállapodás alapján előnyben részesülnek
az alábbi sportágak: atlétika, kézilabda, labdarúgás, kajak -kenu, evezés.
214 gépipari-szakmacsoport
Folytatási lehetőségek: gépgyártástechnológiai technikus, CAD-CAM informatikus sza kmai képesítő bizonyítvány szerezhető.
215 elektronika-szakmacsoport
Folytatás főleg elektronikai technikus irányba
216 környezetvédelem-szakmacsoport
Folytatási lehetőségek: környezetvédelmi techniku s, vegyész, energetikus és ezek leágazásai. A kiemelten magas biológia és kémia óraszám miatt jó alapokat teremt az
orvosi és gyógyszerészeti szakok mindegyikére (már kilencedikt ől kezdve minden héten több órányi laborfoglalkozás ).
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Minden jelentkezőnek központi felvételit kell írnia magyar nyelvből é s matematikából
(50, illetve 100, azaz maximum 150 felvételi pontért – matematikánál az alappontszámot
nálunk szorozni kell kettővel).
Időpontok: 2016. január 16. (szombat) 10:00 óra vagy január 21. (csütörtök) 14:00 óra .
Helye: bármely, erre kijelölt középiskolát lehet választani.
Figyelem! A központi felvételire a helyszínül választott középiskolába
2015. december 08-ig be kell jelentkezni !
Szóbeli (maximum. 50 pont)
A választott idegen nyelvből (angol vagy német) szóbeli felvételit kell tenni az alábbi
kódszámok 201; 202 és 221 valamelyikére jelentkező tanuló k közül azoknak, akik az addig
megszerzett pontok (hozott és a központi összege) alapján a 190-et elérik. A szóbeli
időbeosztása az iskola ho nlapján lesz olvasható legkésőbb február 21-től.
Időpontja: 2016. február 26. (péntek) 9:00-tól.
Helye: Bocskai Kollégium (Vác, Brusznyai u. 1.)
Aki a 211, 212, 213, 214, 215 és 216-os kódú képzésekből is megjelöli valamelyiket (esetleg
többet is), oda az idegen nyelvi szóbelin szerzett pontszám nem számít be .
A felvételiken segédeszköz nem használható. A központi felvételi anyagát az OH állítja öszsze, és titkosan kezeli , de a korábbi évek feladatsorai a z interneten is elérhetők (pl.:
felveteli.net , vagy www.oh.gov.hu)
Az általános iskola által kitöltött jelentkezési lapot 2016. február 12-ig várjuk.
A központi felvételi eredményét igazoló lap fénymásolatát kérjük mellékelni!

A JELENTKEZÉSI LAPON AZ INDULÓ CSOPORTOK ÉS SZAKOK KÖZÜ L TÖBBET
IS CÉLSZERŰ MEGJELÖLNI.
A megjelölt helyeket rangsorolni kell ! A rangsorolást – a tanulói adatlapon és a jelen tkezési
lapon egyaránt – a kódszámok sorba állításával kell elvégezni.
Tanács: A rangsor KÍVÁNSÁGLISTA legyen mind az intézmények, mind pedig képzés ek szerint, s ezen, ha nem muszáj, ne változtassanak, mert azzal nem növekszik a bejutási esély.

A tanulók hozott pontszámának kiszámítása (maximum: 100 pont):
Az általános iskolában a 6. és 7. év végi osztályzatok közül a magyar nyelv és az irodalom osztályzatok évenkénti átlaga, a történelem, a matematika, az idegen nyelv és egy
választott természettudományi tantárgy (ami lehet: természetismeret, fizika, kémia, biológia, földrajz) osztályzatai számítanak. Ezen jegyek összegének kétszerese adja a hozott
pontszámot.
A felvételin sz erzett és a hozott pontszám alapján kódonként cso portosított
tanulói rangs or 2016. március 16-tól tekinthető meg az iskolában.
(A felvételről vagy elu tasításról szóló értesítést 2016. április 25-ig postázzuk.)

ISKOLÁNK IMMÁRON MÁSODSZOR NYERTE EL A

KIVÁLÓ TEHETSÉGGONDOZÓ KÖZPONT
CÍMET

Célunk az egy-egy terüle t iránt érdeklődő diákokkal speciálisan foglalkozni, aminek keretein
belül részt vehetnek versenyfelkészítéseken, megismerkedhetnek a tudományos igényű és
szintű kutatómunkával. E lőadásokra és konferenciákra visszük őket, aho l akár előadóként is
közreműködhetnek, segítve ezzel a továbbhaladási irány megválasztását és jól megalapozva
a felsőfokú képzésbe való belépést. Mindez azonban senki számára nem lesz kötelező, csak
lehetőség.
Az utóbbi öt év átlagában az elballagott diákjaink 80% -ot meghaladó arányban jutottak be
felsőoktatási intézményekbe (van, aki már az érettségi évében , s van, aki a technikusi
képesítő vizsgát követően ).
A továbbtanulók elsősorban mérnöki, jogi, orvosi, államigazgatási, ta nári, pénzügyi,
közgazdasági, ke reskedelmi és idegenforgalmi pályát választanak, de sokan jutnak be más
felsőoktatási intézmén yekbe is (lásd: Boronkay-évkönyvek).
Fontos tudni azt is, hogy i gen keresettek az iskolánkban végzett, diplomával ugyan nem, de
szaktudással rendelkező fiatalok a Vácon és környékén lévő cégek körében.
Iskolánk neve és címe: Váci Szakképzési Centrum Boronkay
Szakközépiskolája és Gimnáziuma
2600 Vác, Németh László utca 4-6.
Igazgató:
Fábián Gábor
Telefon:
27 - 317 - 077
Tel / Fax:
27 - 315 - 093
WEB:
www.boronkay.hu
e-mail:
boronkay@vac.hu
OM azonosító: 203065

György

Műszaki

K iemelt céljaink:
Tehetségkutatás:

Mert mindenki tehetsé ges va lamiben. Aki má r tudja , miben,
szerencsés. Aki még nem, mi igyekszünk kideríteni.
T ehetséggondozás: Mert nem csa k az egyén, de a z orszá g érdeke is a z, hogy a tudás
ré vén hala djunk előre! V agyis a kiről tudjuk, miben tehetséges,
se gítünk neki a bba n kibonta kozni.
Versenyeztetés:
Mert sikerélményt, ism erkedési lehetőséget a d, ráa dásul segít
fe lkészíteni a keménye bb megméretésekre is (pl. emelt szintű
érettségi).
Továbbtanulás:
Mert képzett, sza kmá ja irá nt elhiva tott sza kem berre mindig szükség
le sz. (E hhe z ne m ke ll fe lté tle nül diploma , de ta nulni mindig ke ll!)
Sokszor találkozunk ezzel a véleménnyel :
- „Nem jelentkezem a Boronkayba, mert úgyse vesznek fel!”
- „Nos, ha nem jelentkezel, akkor biztosan nem!”
Ezért mindenkit arra bi ztatunk, jelentkezzen bát ran, vesztenivalója
„meglepetésére” felvételt nyer!

nincs, legfeljebb

Jó tanulást! Sikeres felvételit kívánok mindenkinek!
Fábián Gábor igazgató

