Kedves Nyolcadikos Barátunk!
Köszönjük érdeklődésedet. Ahogy a megszólításban
olvashattad: mi minden érdeklődőt barátunknak tekintünk.
Örömmel mondunk el magunkról mindent, szívesen mutatjuk
be az iskolánkat. Úgy gondoljuk, ezzel mi is csak nyerhetünk.
Megnyerhetünk például talán Téged is, hogy jelentkezz
hozzánk, folytasd tanulmányaidat a mi intézményünk falai

Általános tudnivalók iskolánkról
Minden osztálytípusban és évfolyamon szakkörök és
sportfoglalkozások széles választékát kínáljuk diákjainknak. A
11-12. évfolyamon pedig külön felkészítő foglalkozások
segítik a minél sikeresebb közép- és emelt szintű érettségi
eredmények teljesítését.
A tanévet színes diákprogramok teszik változatossá.
A 9. évfolyamra felvett tanulóink gólyatáborban ismerkednek
meg iskolánkkal, amit diáknap, kirándulás, farsang és sok más
rendezvény követ.

között. Érdemes megpróbálnod! Olyan iskolába kerülhetsz,
ahol gazdag, színes diákélet vár, s ahol mindent megteszünk

A 2016/2017. tanévre meghirdetett tagozatkódok

azért, hogy barátságos, otthonos légkörben eredményesen

701-es kód: angol idegen nyelvet emelt szinten tanuló 4 éves
képzésű csoport. Heti 5 angolóra mellett magas óraszámban
tanulják a matematikát. Az érettségire történő felkészítés
mellett középfokú közgazdasági képzést ad. A nyelvi
csoportokba sorolás szintfelmérő alapján történik a tanév
elején. Angol-matematika tagozatos közgazdasági csoport.

tanulhass. Mindezt Vác történelmi belvárosának közepén, a
gyönyörű Duna-korzó közvetlen közelében.
Közgazdásznak, turisztikai szakembernek lenni jó!
Tucatnyi középfokú és diplomás szakma, munkaterület
tartozik

ide a

vállalkozások,

bankok,

utazásszervezők

világából. E szakmák tekintélye, anyagi megbecsültsége
hosszú évek óta kiemelkedően jó. Azt pedig biztosan
állíthatom, hogy Vácon közgazdaságis diáknak lenni nagyon
jó! Remélem, Te is tapasztalni fogod.

Dr. Ősi János

tagintézmény-vezető

Egyik legfontosabb célunk diákjaink felkészítése az
egyetemi, főiskolai továbbtanulásra. Ezért többféle lehetőséget
is biztosítunk tanulóinknak arra, hogy ne csupán középszintű,
hanem emelt szintű érettségit is sikeresen tehessenek. A 11-12.
évfolyamon az emelt szintű érettségire készülő diákok több
tantárgyból emelt óraszámban, külön csoportban tanulják az
általuk választott tárgyat. Ezenkívül szabadon választható
plusz felkészítő órák segítik a diákokat az eredményes
érettségi vizsgára.
Az egyetemi, főiskolai továbbtanulás előtt azonban a
nálunk érettségizett diákoknak nagyon előnyös és hasznos
elvégezni valamelyik szakképző osztályunkat. Ezekbe nekik
felvételizni sem kell.

Felvételi eljárás a 9. évfolyamra jelentkezők esetén
Az iskolánkba jelentkező tanulóknak részt kell venniük a
központi írásbeli vizsgán matematika és magyar nyelv
tantárgyakból. A 702-es, 703-as és 704-es tagozatra
jelentkezőknek angol nyelvi szóbeli meghallgatást is tartunk.
A központi felvételi időpontja: 2016. január 16. (szombat) 10
óra. Pótfelvételi: 2016. január 21. (csütörtök) 14 óra.

702-es kód: angol és német idegen nyelvet tanuló, 4 éves
képzési idejű csoport. Az angol a fő idegen nyelv, a német a
második idegen nyelv. Az érettségire történő felkészítés
mellett középfokú turisztikai képzést ad. A nyelvi csoportokba
sorolás angol szóbeli felvételi alapján történik. Turisztikaidegen nyelv tagozat.

A központi felvételi helyszíne: a központi felvételi
helyszínét szabadon választhatja meg a felvételiző, de
örömmel vesszük, ha a hozzánk jelentkezők nálunk, a mi
iskolánkban írják meg a központi felvételit magyarból és
matematikából.

703-as kód: angol idegen nyelvet emelt szinten tanuló 4 éves
képzésű csoport. Megemelt óraszámban tanulják az
informatikát. Az érettségire történő felkészítés mellett
középfokú közgazdasági képzést ad. A nyelvi csoportokba
sorolás angol szóbeli felvételi alapján történik. Angolinformatika tagozatos csoport.

Angol nyelvből szóbeli vizsgát kell tennie azoknak a
diákoknak, akik a 702-es, 703-as és 704-es tagozatkódra
jelentkeznek.
Az angol nyelvi szóbeli felvételi vizsgák időpontja:
2016.02.25-2016.03.04. (egyéni behívás szerint), helyszíne az
iskolánk épülete.

704-es kód: angol nyelvi előkészítő csoport. A nyelvi
előkészítő évfolyam után – az évfolyam megfelelő szintű
teljesítése esetén – angol és német nyelvet tanuló csoport. Az
előrehozott nyelvi érettségi után választható harmadik idegen
nyelv is. Az érettségire történő felkészítés mellett középfokú
turisztikai képzést ad. A nyelvi csoportba sorolás angol szóbeli
felvételi alapján történik. Turisztika-idegen nyelv tagozatos
csoport. Az évfolyam folytatása lehet a közgazdasági képzés
is.

FIGYELEM! Az angol szóbeli felvételire a központi
írásbeli felvételi eredménye alapján külön hívjuk be a
felvételizőket.
A jelentkezési lapok beérkezése után, tagozatkódonként
állapítjuk meg azt a központi írásbeli vizsgán elért minimális
pontszámot, amely a szóbeli meghallgatáson való részvételhez
szükséges. A jelentkező diákokat az iskola honlapján közzétett
beosztás szerint hívjuk be a szóbeli meghallgatásra.

A jelentkezők rangsorolása az általános iskolai
tanulmányi eredmények alapján számolt pontszámok és a
központi írásbeli vizsgán elért eredmény összeadott
pontszámai alapján történik. A 702-es, 703-as és 704-es kódra
történő jelentkezés esetén a szóbeli meghallgatáson elért
eredmény is beleszámít az összpontszámba.

A felvételi eljáráson szerezhető pontok:
701-es kódszámon:
Tanulmányi eredmény alapján 100 pont hozható, amely az
alábbi tantárgyak 5., 6., 7. év végi és 8. év félévi jegyeinek
összegéből adódik:
•
magyar irodalom
•
magyar nyelvtan
•
matematika
•
idegen nyelv
•
történelem
A központi írásbeli vizsgán összesen 100 pont szerezhető
(tantárgyanként 50).
A 702-es, 703-as és 704-es kódszámon:
Tanulmányi eredmény alapján 50 pont hozható (az előbbi
kódszámnál felsorolt tantárgyak osztályzatainak összege felezve).
A központi írásbeli vizsgán 100 pont szerezhető.
Az angol nyelvi szóbeli meghallgatáson maximum 50 pont
szerezhető.
A szóbeli vizsga célja a jelentkező idegen nyelvi
kommunikációs készségének, szókincsének és nyelvtani tudásának
felmérése. A vizsga részletes leírása és témakörei megtekinthetők az
iskola honlapján.
A felvételi eljárás során a maximálisan szerezhető pontszám
200 pont, a felsorolt eredményeken kívül egyéb pont nem szerezhető
(például versenyeredményekért). A felvételi eljáráson való részvétel
minden jelentkező számára kötelező.
Azonos felvételi pontszám esetén a rangsorolás szempontjai: a
701-es kódon elsősorban a központi matematika írásbeli vizsgán elért
pontszám, másodsorban a magyar nyelvtan írásbeli vizsga pontszáma.
A 702-es, 703-as és 704-es kódon elsősorban a nyelvi szóbeli
eredménye, másodsorban a központi matematika írásbeli vizsgán
elért pontszám.
A sajátos nevelési igényű jelentkezők esetén szükséges a
szakértői és rehabilitációs bizottsági vélemény, valamint a speciális
körülmények, ill. eszközök igénylésére vonatkozó kérelmek csatolása
a jelentkezési laphoz. A kérelmet az iskola igazgatója bírálja el, a
döntést az írásbeli vizsga előtt eljuttatja a tanulóhoz. Amennyiben a
szakvélemény alapján a jelentkezőt mentesíteni kell az írásbeli vizsga
megírása alól adott tantárgyból (matematika vagy magyar nyelv),
külön szóbeli meghallgatást szervezünk, melynek során
tantárgyanként 50 pont szerezhető.

ISKOLÁNK OM KÓDJA: 203065

Nyílt napot tartunk:
•
•

Vác város általános iskolás tanulói, szülei, tanárai részére 2015.
november 16-án (hétfő) 830-1330-ig,
a környező települések általános iskoláinak tanulói, szülei,
tanárai részére 2015. november 17-18-án (kedd, szerda)
830-1330-ig,

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Kérjük az iskolákat, hogy ha lehetséges a nyílt napra előzetesen
regisztráljanak. Köszönjük. T: 27/504-245
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