FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
Iskola neve: Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda
OM azonosító: 033661
Igazgató: Kerezsi Béla
Pályaválasztási felelős: Katkó Elemérné igazgatóhelyettes
Iskola címe: 4600 Kisvárda, Flórián tér 3.
Telefon/fax: 45-405210
E-mail: szentlaszlo@szlki.sulinet.hu
Honlap: www.szlki-kisvarda.hu

Szakközépiskolai osztályok
Belső
kód

Szakma-csoport

01

15. Közgazdaság

02

03

XXIV.
Közgazdaság

16. Ügyvitel

XXV. Ügyvitel

7. Informatika

XIII.
Informatika

Nyelvi előkészítő
04

Ágazat

(15. Közgazdaság
szakmacsoport)

XXIV.
Közgazdaság

Egyéb információ
(szakképzési évfolyamon
Képzési Választható
megszerezhető
idő
nyelv
szakképesítés, emelt
szintű oktatás stb.)
Megszerezhető
angol,
szakképesítések:
német,
pénzügyi-számviteli ügyintéző,
4+1 év orosz,
vállalkozási és bérügyintéző
francia
Emelt
szintű
matematika

4+1 év

4+1 év

9.NY
után 4+1
év

angol,
német,
orosz,
francia

Felvehető
létszám

oktatás
Megszerezhető
szakképesítések:
ügyviteli titkár
irodai asszisztens
Magyar nyelv és irodalom heti
5 órában

angol,
német,
orosz,
francia

Megszerezhető
szakképesítések:
gazdasági informatikus
informatikai rendszergazda

Angol nyelv
(az osztály
egyik fele
kezdő, a másik
fele haladó
angol nyelvű)

Megszerezhető
szakképesítések:
pénzügyi-számviteli ügyintéző,
vállalkozási és bérügyintéző
Emelt szintű angol nyelvi
oktatás

Kollégium: van, fiúk és lányok részére egyaránt tudjuk biztosítani
Felvételi vizsga: van
nincs
(aláhúzandó)
Felvételi követelmény*:
Írásbelihez: magyar nyelvből és matematikából a központi követelmények, amelyekről az Oktatási Hivatal
honlapján (www.oktatas.hu ) lehet tájékozódni.
Szóbeli: felvételi elbeszélgetés lesz
Nyílt tanítási nap ideje: nyílt napokat szervezünk:
2013. november 12-14. között ( kedd-szerda – csütörtök)
Pályaválasztási szülői értekezletet tartunk 2013. november 15-én, pénteken 16.30 órától.
SNI-s tanulókkal kapcsolatos információk (mely típust fogadja az iskola, felvételi köv. stb.): -
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További információk:
Felvételi vizsga időpontja:
Írásbeli: Központi írásbeli felvételi: 2014. január 18. szombat 10.00 óra
Pótló írásbeli felvételi: 2014. január 23. csütörtök 14.00 óra
A tanulók jelentkezésének határideje a központi írásbeli felvételire: 2012. december 10.
Szóbeli: a felvételi elbeszélgetés időpontja: 2014. március 3-5-a között, 13.00 órától, előzetes
beosztás szerint, amelyről a jelentkező tanulókat külön értesítjük.
Felvételi vizsga módja:
Írásban: központilag egységes követelmények alapján magyar nyelvből és matematikából
Szóban: felvételi elbeszélgetés lesz a hozzánk jelentkező diákokkal
Kérjük, hogy a felvételi elbeszélgetésre minden tanuló hozza magával az oktatási azonosító kártyáját és az ellenőrző
könyvét. A lelkészi ajánlás előnyt jelent.
További információk:
01. Közgazdaság szakmacsoport, Közgazdaság ágazat
Általános közgazdasági műveltséget adó, a piacgazdaságban való tájékozódást jól elősegítő képzés. Érettségi után
megszerezhető képesítések: pénzügyi-számviteli ügyintéző, vállalkozási és bérügyintéző. A tanulók a 9. évfolyamtól
matematikából emelt szintű oktatásban vesznek részt.
02. Ügyvitel szakmacsoport, Ügyvitel ágazat
Ez az ügyviteli jellegű képzés a gazdasági élet bármely területén az adminisztrációban jól hasznosítható ismereteket
ad. Érettségi után megszerezhető szakképesítések: ügyviteli titkár, irodai asszisztens.
03. Informatikai szakmacsoport
A számítógépek működéséhez, kezeléséhez művelt, korszerű szakmai ismeretekkel rendelkező szakembereket
képez. Érettségi után megszerezhető szakképesítések: gazdasági informatikus, informatikai rendszergazda.
Nyelvi előkészítő osztály,
A közgazdaság szakmacsoportban, közgazdaság ágazatban indítjuk a nyelvi előkészítő osztályt, angol
nyelvvel. Ez a képzési forma 5 éves, 9. Ny évfolyammal indul, majd 4+1 évfolyamos képzés keretében a 9-12.
évfolyamon folyik az érettségire felkészítő képzés, a 13. évfolyamon pedig az OKJ szerinti szakképzés. Az angol
nyelvi előkészítő osztályt kezdő és haladó csoporttal indítjuk. A kezdő csoportba azon tanulók kerülhetnek, akik
általános iskolában nem tanultak angol nyelvet, vagy az év eleji szintfelmérő alapján idesorolhatók. A nyelvi
előkészítő osztályban magas óraszámban tanulják az angol nyelvet, az informatikát, de lesznek közismereti
tantárgyak is a szinten tartáshoz. A tanulók a 10. évfolyamtól angol nyelvből emelt szintű oktatásban vesznek részt.
Valamennyi tanulónk részére biztosítjuk az ECDL bizonyítvány megszerzését iskolánkban.
A jelentkezők részére írásban központi felvételi vizsgát tartunk matematikából és magyar nyelvből.
A felvételi pontok a következőkből tevődnek össze:
Hozott pontok: az 5. 6. 7. osztály év végi és 8. osztály félévi magyar irodalom, magyar nyelvtan,
történelem, matematika és egy idegen nyelv osztályzatának az összege adja, amely maximum 100 pont.
Szerzett pontok: a központi írásbeli felvételin szerezhető pontok: magyar nyelvből 50 pont, matematikából
50 pont.
A felvételi maximális pontszáma 200 pont.
A végzős 8. évfolyamos tanulók számára ismét beindítjuk a korábban már sikeresen működő tehetséggondozó
foglalkozásokat, melyről a vonzáskörzet iskoláit részletesen, külön tájékoztatjuk. A tehetséggondozó
foglalkozásokat október 11-én indítjuk, pénteki napokon délután 14.30-tól, magyar nyelvtanból és matematikából.
Iskolánkban mind a lányok, mind a fiúk részére tudjuk biztosítani a kollégiumi elhelyezést. A bejáró és helybeli
tanulók ebédigényét teljes létszámban ki tudjuk elégíteni.
Az idegen nyelvet a tanulók választás szerint tanulják, a nyelv választásáról a beiratkozás alkalmával kell
nyilatkozniuk.
A felvételivel kapcsolatos információkat megtalálják az iskola honlapján: www.szlki-kisvarda.hu

