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GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK
Tanulmányi terület

Kódszám

Közoktatás típusú sportosztály

05

Szükséges iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények
Integrált felkészítés
A jelentkezés módja és ideje
Írásbeli felvételi vizsga tárgya
Szóbeli felvételi vizsga tárgya
A felvételi eredmények értékelési szempontjai

A felvételi vizsga tervezett
helye és ideje
A felvételről való értesítés
módja és ideje

Képzési
forma
nappali

A képzés idő- Felvehető
tartama (év) létszám (fő)

4

32

Általános iskola 8. évfolyam
Sportági alkalmasság
Nincs
30/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelet szerint a tanulók által kitöltött, az iskola által továbbított jelentkezési lapon 2012. február 17-ig
Nincs felvételi vizsga
Nincs felvételi vizsga
A 6., 7. osztályban tanév végén és a 8. osztályban
félévkor magyar nyelv, irodalom, történelem, idegen nyelv és matematika tantárgyakból elért osztályzatok átlaga alapján rangsoroljuk a jelentkezőket.
---Az iskola megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános
iskoláknak 2012. április 25-ig
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A képzés kezdete
Emelt szintű érettségire
való felkészítés
A tanulmányokat záró
vizsga
Oktatott idegen nyelv
Emelt óraszámú képzés
Kollégiumi elhelyezés
Nyílt napok időpontja
Egyéb fontos tudnivalók

2012/2013-as tanév rendje szerint, 2012. szeptember 1.
Magyar nyelv, irodalom, történelem és állampolgári ismeretek. I. idegen nyelv (angol vagy német),
matematika, biológia, kémia, testnevelés
Gimnáziumi érettségi bizonyítvány
Angol, német, orosz
Informatika, biológia, kémia, földrajz – a tanuló
választása szerint
Van a Cseresnyés Kollégiumban
2011. november 22. és 2012. január 17.
A képzés csak akkor indul, ha elegendő a jelentkezők száma.
A labdarúgó fiúk egyben felvételt nyernek a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia Alközpontjába.
Az induló osztályokról Szalkainé Gábor Erzsébet
ad részletesebb tájékoztatást.

SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK
Általános képzés (9-12. évfolyam)
Szakterület
Gazdasági
szolgáltatási
Humán

Szakmacsoport

Kódszám

Képzési
forma

A képzés időtartama (év)

Felvehető létszám (fő)

01

Nappali

4

32

02

Nappali

4

16

Nappali

4

16

Nappali
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32

Közgazdasági

Egészségügyi
Művészet,
Humán
közművelődés,
kommunikáció
Angol nyelvi előkészítő évfolyam

Szükséges iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények
Integrált felkészítés
A jelentkezés módja és ideje

Az írásbeli felvételi vizsga tárgya
A szóbeli felvételi vizsga tárgya
A felvételi eredmények értékelési
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Általános iskola 8. évfolyam
Egészségügyi alkalmasság (a vizsgálatra a
felvételt követően az iskolában kerül sor
külön értesítés szerint)
Nincs
30/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelet szerint
a tanulók által kitöltött, az iskola által továbbított jelentkezési lapon 2012. február
17-ig
Nincs felvételi vizsga
Nincs felvételi vizsga
A 6., 7. osztályban tanév végén és a 8 osz-
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szempontjai

A felvételi vizsga tervezett helye
és ideje
A felvételről való értesítés módja
és ideje
A képzés kezdete
Emelt szintű érettségire való felkészítés
A tanulmányokat záró vizsga
Oktatott idegen nyelv
Emelt óraszámú képzés
Kollégiumi elhelyezés
Nyílt nap időpontja
Egyéb fontos tudnivalók

tályban félévkor magyar nyelv, irodalom,
történelem, idegen nyelv és matematika
tantárgyakból elért osztályzatok átlaga
alapján rangsoroljuk a jelentkezőket.
----Az iskola megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek
és az általános iskoláknak 2012. április 25ig
2012/2013-as tanév rendje szerint, 2012.
szeptember 1.
Magyar nyelv, irodalom, történelem és állampolgári ismeretek. I. idegen nyelv (angol vagy német), matematika, biológia,
kémia
Szakközépiskolai érettségi vizsga
Angol, német, orosz
Informatika, biológia, kémia, földrajz – a
tanuló választása szerint.
Van a Cseresnyés Kollégiumban
2011. november 22. és 2012. január 17.
Választható tantárgyak:
közgazdasági szakmacsoportban
9. és 10. évfolyamon
információkezelés
11-12. évfolyamon
szakmacsoportos alapozó oktatás
egészségügy; művészet, közművelődés,
kommunikáció szakmacsoportban
10. évfolyamon
ön- és társismeret
11. évfolyamtól
Informatika és a II. idegen nyelvként
angol vagy német vagy orosz.
A képzés csak akkor indul, ha elegendő a
jelentkezők száma:
Az induló osztályokról, a felvételi eljárásról, a felvételi esélyekről és eredményekről
Szalkainé Gábor Erzsébet ad felvilágosítást.
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SZAKKÉPZÉS
Továbbtanulási lehetőségek az iskolában 13. évfolyamtól
Szakmacsoport

Szakképesítés

Egészségügy

Ápoló

Egészségügy

Masszőr

Közgazdaság
Kereskedelemmarketing
Ügyviteli

Pénzügyiszámviteli
Ügyintéző
Marketing- és
reklámügyintéző
Ügyviteli titkár

Szükséges iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények
Integrált felkészítés
A jelentkezés módja és ideje

Az írásbeli felvételi vizsga tárgya
A szóbeli felvételi vizsga tárgya
A felvételi eredmények értékelési
szempontjai
A felvételi vizsga tervezett helye
és ideje
A felvételről való értesítés módja
és ideje
A képzés kezdete
A tanulmányokat záró vizsga
Oktatott idegen nyelv
Kollégiumi elhelyezés
Nyílt napok időpontja
4

Képzési
forma

A képzés időtartama (év)

Felvehető
létszám
(fő)

Nappali,
Esti

3
3

15
20

Nappali

2

12

52 344 01
0000 00 00

Nappali

1

15

52 342 01
0000 00 00

Nappali

1

19

54 346 01
0000 00 00

Nappali

2

12

OKJ szám

54 723 01
0010 54 01
52 726 01
0000 00 00

Középiskolai érettségi
Ápolóknál egészségügyi alkalmasság
Nincs
Az iskolában beszerezhető, vagy az iskola
honlapjáról letölthető jelentkezési lapon.
Be kell még nyújtani az érettségi bizonyítvány másolatát, valamint önéletrajzot, a
már megszerzett szakképesítések másolatát
2012. augusztus első keddjéig.
Nincs
Nincs
Az érettségi eredmények alapján rangsorolunk
-----Az iskola megküldi a felvételről szóló kiértesítést a jelentkezőknek 2012. augusztus
végéig
2012/2013-as tanév rendje szerint, 2012.
szeptember 1.
Moduláris OKJ-s szakmai vizsga
Angol, német
Van a Cseresnyés Kollégiumban
2011. november 22. és 2012. január 17.
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Egyéb fontos tudnivalók

A pénzügyi-számviteli ügyintéző képzésnél
szükséges a közgazdasági előképzettség
(közgazdasági szakmacsoport elvégzett 4
éve).
A felvételnél előnyt élveznek az iskolánkban érettségizett tanulók. A képzés csak
akkor indul, ha elegendő a jelentkezők
száma.
Az induló osztályokról Szalkainé Gábor
Erzsébet ad részletesebb tájékoztatást.
A táblázatban szereplő adatok tájékoztató
jellegűek, a megszerezhető szakképesítésekről az oktatási intézmény nyújt további
tájékoztatást a fent említett elérhetőségeken.

5

