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Felvételi tájékoztató a 2019/2020. tanévre
Miért érdemes a Katonába járni?
 a gyakorlati szakmai tantárgyak oktatása hármas csoportbontásban történik,
 az idegen nyelvet, a közismereti informatikát valamennyi ágazaton csoportbontásban
oktatjuk, 9. évfolyamon a matematika, 9-10. évfolyamon pedig a magyar nyelv oktatása is
csoportbontásban történik,
 10. évfolyamtól 2. idegen nyelv választható – tanórán kívüli foglalkozás keretében (angol,
német),
 biztosítjuk az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítést a kötelező érettségi
tantárgyakból,
 tanulószobai foglalkozásokon vehetnek részt diákjaink – igény szerint
 23 osztálytermünkben digitális tábla és projektor segítségével korszerű oktatás folyik,
 11 kiválóan felszerelt informatikaterem áll rendelkezésünkre,
 jól felszerelt műhelytermek biztosítják a szakmai gyakorlati oktatást,
 nagy hangsúlyt helyezünk a környezeti és egészségnevelésre: elnyertük az Örökös
Ökoiskola címet,
Miért jó Katonás diáknak lenni?
 LEGO robot programozással, androidos alkalmazások programozásával, 3D nyomtatással
is foglalkoznak tanulóink,
 színes, élénk diákélet folyik,
 különböző táborozási lehetőségeket kínálunk: gólyatábor, DÖK-tábor, sí- és vízitábor,
változatos szabadidős tevékenységek közül választhatnak diákjaink: színház-, kiállítás és
múzeumlátogatások stb.,
 igény szerint osztály- és szakmai tanulmányi kirándulásokat szervezünk,
 iskolai, fővárosi és országos szervezésű versenyeken mérhetik össze tudásukat tehetséges
tanulóink,
 számos délutáni sportolási lehetőség áll a mozogni vágyók rendelkezésére: foci, kosárlabda,
atlétika, felmászás, gumiasztalos ugrócsoport stb.
Nyílt Napjainkon 9 órától 12 óráig szeretettel várjuk az érdeklődőket:
2018. november 8.
2018. november 14.
2018. november 20.
2018. november 27.
2018. december 5.
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Ágazat
XV. ügyvitel
IX. gépészet
XIII. informatika









Érettségivel
betölthető Megszerezhető mellékmunkakör
szakképesítés
Adminisztrációs ügyintéző
52 841 02 Ügyfélszolgálati
ügyintéző
Fémtermék összeszerelő
31 521 10 Gyártósori gépész
Számítógépes
54 481 02 Irodai informatikus
rendszerkarbantartó

az oktatás a szakgimnáziumi közismereti és szakképzési kerettanterv alapján folyik,
tanult idegen nyelv: az angol vagy a német,
10. évfolyamtól választható 2. idegen nyelv tanórán kívüli foglalkozás keretében: az angol
vagy a német,
a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő tanulók is jelentkezhetnek. Jelentkezéskor kérjük a szakértői vélemény benyújtását.
a felvétel a 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi eredmények alapján történik,
az ügyvitel ágazaton végzettek iskolánkban 1 év alatt beszámítással irodai titkár
szakképesítést szerezhetnek,
a gépészet ágazaton végzettek iskolánkban 1 év alatt beszámítással
gépgyártástechnológiai technikus szakképesítést szerezhetnek,
az informatika ágazaton végzettek iskolánkban 1 év alatt gazdasági informatikus
szakképesítést szerezhetnek.

II. nyelvi előkészítő évfolyam angol nyelvből, az érettségivel megszerezhető szakképesítés:
XIII. informatika →
irodai informatikus
 az oktatás a 9. évfolyamon a nyelvi előkészítő évfolyam kerettanterve alapján folyik, utána
4 évfolyamos szakgimnáziumi informatika ágazati képzésben vesznek,
 tanult idegen nyelv: az angol,
 10. évfolyamtól választható 2. idegen nyelv tanórán kívüli foglalkozás keretében: az angol
vagy a német vagy az orosz,
 a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő tanulók is jelentkezhetnek. Jelentkezéskor kérjük a szakértői vélemény benyújtását.
 a felvétel a 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi eredmények alapján történik,
 az informatika ágazaton végzettek iskolánkban 1 év alatt gazdasági informatikus
szakképesítést szerezhetnek.

A felvételi eljárás rendje
A jelentkezések elbírálása
A felvételi pontszámok számítása a 7. év végi és a 8. félévi osztályzatok duplázásával az
alábbiak szerint történik:
magyar irodalom
maximum 20 pont
magyar nyelv
maximum 20 pont
történelem
maximum 20 pont
matematika
maximum 20 pont
idegen nyelv
maximum 20 pont
összesen:
maximum 100 pont
Felvétel a tanulmányi eredmények alapján. Felvételi vizsgát nem tartunk. Központi írásbelit
nem íratunk, kérésre azonban figyelembe vesszük az eredményt.
A nyelvi előkészítő képzésre való jelentkezés feltétele, hogy angol nyelvből ne legyen
felmentése a tanulónak.
A tanulmányi területekre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő tanulók is jelentkezhetnek. Jelentkezéskor kérjük a szakértői vélemény benyújtását.
Tájékozódó, ismerkedő jellegű beszélgetésre hívjuk be a hozzánk jelentkezőket, melynek
időpontjai:
2019. február 26. vagy
2019. február 28. vagy
2019. március 6.
A rangsorolás szabályai:
A felvételi rangsort a felvételi eljárás során elért összpontszám alapján alakítjuk ki. Mindenkit
besorolunk minden tanulmányi területre, amelyre jelentkezett.
Azonos pontszám esetén előnyt élveznek:
 a Budapesten lakó tanulók
 a vonzáskörzetből (Pest megyéből) bejáró tanulók
 a sajátos helyzetű tanulók:
o akinek a testvére az iskolával tanulói jogviszonyban áll
o akinek a testvére vagy a szülője az iskola tanulója volt
o aki a XIII. kerületben lakik vagy XIII. kerületi iskolába jár
Nem nyerhet felvételt az a tanuló, aki nem érte el a felvételi ponthatárt, illetve aki az ismerkedő
jellegű beszélgetésen nem jelent meg, és a távolmaradás okát nem jelezte.
2019. április 12.
2019. április 23.
2019. április 30.

Az ideiglenes felvételi rangsor megküldése a Hivatalnak.
A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói
adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak
(egyeztetett felvételi jegyzék).
A felvételről vagy az elutasításról szóló értesítés megküldése a
jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

Budapest, 2018. október 15.
Nagy Beáta
tagintézmény-vezető

