
 
 

 
BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓBEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ  

a 2019/2020. tanévre a 2019/2020. tanévre  

Iskolánk OM azonosítója:  201594 

Az iskolánkba jelentkezők központi írásbeli felvételi központi írásbeli felvételi  
vizsgát tesznek 2019. január 192019. január 19--én én 10 órától. 

Az elért eredményekről 2019. február 72019. február 7--ig ig küldünk  
értesítést. 

2019. február 212019. február 21--én szóbeli meghallgatást én szóbeli meghallgatást tartunk.  
(Nem tantárgyi ismeretanyagot kérdezünk!  

Téged akarunk egy kicsit jobban megismerni.) 

A felvétel elbírálása felvétel elbírálása a pontszámok összege alapján történik: 
 hozott hozott pontszám: a 7. év végi és 8. félévi eredmény magyar 

nyelv és irodalomból, történelemből, idegen nyelvből, mate-
matikából és biológiából (max. 50), 

 szerzett szerzett pontszám: az írásbeli felvételi vizsgán (max. 100), 
és a szóbeli meghallgatáson (max. 50). 

A rangsortrangsort  (a diákok OM azonosító számával) 2019. március 142019. március 14--től től 
az iskola bejárati hirdetőtábláján és a honlapján olvashatjátok . 

 
Bővebb információ Naár János igazgatóhelyettestől kérhető. 

Tago-
zat- 
kód  

Osztály (szakmacsoport, ágazati terület)  
Felve-
hető 
(fő)  

01 4 évf., közgazdaság szakmacsoport, közgazdaság ágazati 
terület; választható idegen nyelv: angol vagy német; az érettségi 
vizsga keretében Pályázati-támogatási asszisztens szakképe-
sítés szerezhető; az érettségi vizsga után az 5/13. évfolyamon a 
Pénzügyi-számviteli ügyintéző szak, a 15. évfolyamon a Vál-
lalkozási mérlegképes könyvelő szak választható 

34 

02 4 évf., informatika szakmacsoport, informatika ágazati terület; 
oktatott idegen nyelv: angol; az érettségi vizsga keretében Iro-
dai informatikus szakképesítés szerezhető; az érettségi vizsga 
után az 5/13. évfolyamon Informatikai rendszerüzemeltető 
vagy Szoftverfejlesztő szak választható 

34 

03 4 évf., ügyvitel szakmacsoport, ügyvitel ágazati terület; választha-
tó idegen nyelv: angol vagy német; az érettségi vizsga keretében 
Ügyfélszolgálati ügyintéző, az érettségi vizsga után az 5/13. 
évfolyamon Irodai titkár szakképesítés szerezhető 

17 

04 4 évf., gimnázium, oktatott idegen nyelvek: angol és német (az 
egyik - az általános iskolában tanult nyelv - emelt szinten); emelt 
óraszámban tanított tárgyak: matematika, informatika, történe-
lem 

34 

 
 

 
 
 

 

Kedves iskolát, pályát választó Kedves iskolát, pályát választó Kedves iskolát, pályát választó    
8. osztályos diák!8. osztályos diák!8. osztályos diák!   

Ajánljuk neked az iskolánkatAjánljuk neked az iskolánkat, ha szeretnél  

 biztos alapokat a továbbtanuláshoz, munka-

végzéshez 

 a térség egyik legeredményesebb iskolájá-

nak diákja lenni 

 barátságos környezetben, korszerű ismere-

teket elsajátítani 

 piacképes szakmát és érettségit is szerezni 

egyszerre 

 az érettségi után is tanulni (szak-

képzésben magasabb szinten vagy felsőok-

tatásban) vagy már szakképzett munkavál-

lalóként dolgozni  
   

   
   

Mindemellett többféle sportolási  
lehetőséget kínálunk! 

Lehetőséget adunk tehetséggondozó  
műhelyekbe bekapcsolódni! 

 



  

 

SSZAKGIMNÁZIUMBANZAKGIMNÁZIUMBAN  

A képzés célja az, hogy négy év után a diákok érettségi 

bizonyítványt és megtanulva egy szakmát, középfokú 

szakképesítést is szerezzenek.  Ezt követően a diákok 

számára a következő lehetőségek nyílnak meg: munkába 

állhatnak vagy szakgimnáziumban egy újabb, emelt szintű 

szakképesítést szereznek vagy felsőoktatási intézmény-

ben továbbtanulnak.  

KÖZGAZDASÁGKÖZGAZDASÁG  ÁGAZATIÁGAZATI  OSZTÁLYOSZTÁLY  

Tantárgyak többek között: gazdasági és jogi alapismere-

tek, ügyviteli gyakorlatok, gazdálkodási ismeretek, gép-

írás, pénzügy, vállalkozásfinanszírozás, adózás, elektroni-

kus adóbevallás, statisztika, számvitel, könyvelés számí-

tógépen.   

Mivé válhatsz? Könyvelő, gazdasági ügyintéző, gazdaság-

vezető, pénzügyi referens, számviteli ügyintéző, főkönyvi 

könyvelő, mérlegképes könyvelő, közgazdász stb. 

ÜGYVITELÜGYVITEL  ÁGAZATIÁGAZATI  OSZTÁLYOSZTÁLY  

Tantárgyak többek között: gépírás, gyorsírás, levelezés, 
kommunikáció, ügyfélszolgálati ismeretek, jogi ismeretek, 
dokumentum– és adatkezelés.   

Mivé válhatsz? Ügyfélszolgálati ügyintéző, menedzser 
asszisztens, titkár és titkárnő, munkaügyi ügyintéző, bí-
rósági adminisztrátor, irodavezető stb. 

INFORMATIKAINFORMATIKA  ÁGAZATIÁGAZATI  OSZTÁLYOSZTÁLY  

Tantárgyak többek között: IT alapok, hálózatok,  progra-
mozás, IT szakmai angol nyelv, Linux, hálózatbiztonság, 
irodai alkalmazások. 

Mivé válhatsz? Számítástechnikai programozó, web-
fejlesztő, webmester, alkalmazásfejlesztő, rendszergaz-
da, hálózattelepítő és -üzemeltető,  stb.  

GIMNÁZIUMBANGIMNÁZIUMBAN  

EEMELTMELT  SZINTŰSZINTŰ  NYELVINYELVI  OSZTÁLYOSZTÁLY  

Emelt óraszámú idegen nyelv és történelem oktatás. Ki-
emelt figyelem a természettudományos tárgyak választ-
hatóságára. 

90% fölötti egyetemi és főiskolai továbbtanulási arány.  

Mivé válhatsz? Orvos, gyógyszerész, közgazdász, jogász, 
pedagógus, mérnök stb. 

Gyere el hozzánk barátaiddal, szüleiddel! 

Nyílt napiNyílt napi  rendezvényünk 
2018. november 7. és 8-án 9:30-tól. 

Nézz körül nálunk!Nézz körül nálunk!  
  

Igény esetén kollégáink kollégáink és  diákjaink tájékoztatótdiákjaink tájékoztatót 
tartanak a beiskolázási körzetünk általános  

iskoláiban a végzős diákok számára.   
 

Az iskolai életbe betekintést nyerhetsz a Az iskolai életbe betekintést nyerhetsz a   

honlapunkonhonlapunkon  és a és a facebook facebook oldalunkon oldalunkon is.is.  
 

www.facebook.com/Katolikus-Keri- 
www.katolikuskeri.hu          1453252641645070/?fref=ts  

  
 

Induló osztályaink Induló osztályaink Induló osztályaink    KapcsolatainkKapcsolatainkKapcsolataink   

 


