Beiskolázás 8. évfolyamos tanulóknak
Ceglédi SZC Közgazdasági és
Informatikai Szakgimnáziuma
2700 Cegléd, Kossuth F. u. 32.
Telefon: 53/505-090, Fax: 53/317-700
OM azonosító: 203068
Választható ágazatok:
Közgazdaság ágazat
9/Ny 1+4 éves (17 angolos+17 németes):
nyelvi előkészítő, angol
0026 kód
nyelvi előkészítő, német
0027 kód
9. b 4 éves (22 angolos)
0028 kód
Informatika ágazat (4 éves) (12 kezdő angol+
34 haladó angol):
9. b angol (12 kezdő)
9. c angol (34 haladó)

0029 kód
0030 kód

A jelentkezési laphoz kérjük csatolni az írásbeli
vizsga Értékelő lapjának másolatát!

A vizsgák helyszíne: iskolánk tantermei
A részképességi zavarokban szenvedő diákok
részére, kérésre biztosítjuk a hosszabb felkészülési
időt!
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Miért pont a K Ö Z G Á Z ?
Azért, mert
- a tanulók döntő többsége az általános
iskolában
tanult
idegen
nyelvet
tanulhatja tovább a tudásszintjének
megfelelően
(emelt szintű idegennyelv-tudás)
- az informatika ágazatra jelentkező
németesek
kezdő
angolosként
elsajátíthatják
a
szakmai
angol
nyelvhez szükséges alapokat
- pénzügyi és vállalkozói ismeretek
nyújtása informatika ágazaton is
- Cegléden csak nálunk adott az ECDL
számítástechnikai vizsgák letételének
lehetősége
(nemzetközi vizsgabizonyítvány)
- országosan több mint
20 000
informatikusi álláshely betöltetlen, így
az akár közép-, akár felsőfokon
végzettek elhelyezkedése sem jelent
gondot
- a kompetencia alapú oktatás egyénre
szabott tanulási utakat biztosít
- az iskolatelevízió, az újságszerkesztés,
a színházlátogatások, a múzeumi órák,
a külföldi kapcsolatok, a sportkörök és a
diákrendezvények hasznos elfoglaltságot jelentenek a tanítási órákon
kívül.
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A Ceglédi SZC Közgazdasági és
Informatikai Szakgimnáziuma
nappali tagozatán,
a 2017/2018-as tanévben
három kilencedik, ebből egy nyelvi előkészítő
osztály indul. A b osztály kétharmada
közgazdaság,
egyharmada
informatika
ágazatos lesz.
 A nyelvi előkészítő osztályban egy idegen
nyelv (heti 18 órában), informatika, magyar,
matematika, történelem és mindennapos
testnevelés lesz.
 A középiskolai képzésben már kilencediktől
szakma
tanulása,
egyre
emelkedő
óraszámban.
 A középiskolai oktatást érettségi vizsga
zárja közép- vagy emelt szinten a kötelező
közismereti tárgyakból, illetve a szakmai
képzésnek megfelelő szaktárgyból.
 A szakmai érettségin megszerezhető
szakmák: 52 345 06 Pályázati-támogatási
asszisztens, 52 481 02 Irodai informatikus
 A szakképzési évfolyamokon (egy vagy két
év) csak szakmai képzés zajlik. Az OKJ-s
képzést szakmai vizsga zárja.
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A felvételi időrendje
1. Iskolai Nyílt Nap a KÖZGÁZBAN
2016. november 24. 8-12 óráig
2. Jelentkezés a felvételi vizsgára
2016. december 9-ig
3. Felvételi vizsga időpontja
2017. január 21. 10 órától
Pótfelvételi (indokolt esetben) időpontja
2017. január 26. 14 óra

4. Felvételi vizsga eredményeinek kiadása
2017. január 31. 8-16-ig
5. Jelentkezési lapok elküldése a
középiskolába
2017. február 15-ig
6. Ideiglenes felvételi eredmény közzététele
2017. március 10.
7. A szülő módosíthat az iskolák sorrendjén
2017. március 16-17.
8. Végleges felvételi eredmény kihirdetése
2017. április 26.
9. Beiratkozás
2017. június 22.
A tanulók részére
kollégiumi férőhely
biztosított a Dózsa
György Kollégiumban.
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FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Felvételi követelmények a
KÖZGÁZBAN
Felvételi vizsga időpontja:
2017. január 21. 10 óra
A felvételi vizsga tartalma:
- központi feladatsor megoldása
(magyar nyelv és matematika)

A felvételin összesen
megszerezhető pontszám: 100 pont.
Ebből 50 pontot az általános iskola 7.
évvégén és 8. osztályában félévkor
kapott magyar nyelv és irodalom,
matematika, történelem és idegen
nyelv érdemjegyek alapján (2x5x5 pont)
adunk.
További 50 pontot a felvételi vizsgán
lehet szerezni, magyarból 25 pontot és
matematikából is 25 pontot.
Pontegyenlőség esetén, a központi
felvételin elért pontszám dönt.
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