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Felvételi vizsga információk

Az iskola a felvételi kérelmekről az alábbi pontok alapján
dönt:






Az általános iskolai tanulmányi eredmények
beszámítása a 7. osztály év végi és 8. osztály félévi
osztályzatok alapján történik: magyar nyelv és
irodalom osztályzatok átlagának, valamint a
matematika, történelem, idegen nyelv, földrajz
tantárgyak osztályzatainak összege; összesen
maximum 50 pont.
központi írásbeli magyar nyelv: 50 pont
központi írásbeli matematika: 50 pont
szóbeli beszélgetés: 50 pont (magyar nyelvű
beszélgetés a kommunikációs készség, logikai
készség, érdeklődés, motiváció felmérésére)

Pontszámazonosság esetén előnyt élveznek:




Milyen tanulási, egészségügyi problémával
fogad jelentkezőket?

a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
jelentkezők
az újpesti állandó lakcímmel rendelkezők
azok a jelentkezőink, akiknek testvérük vagy szülőjük
az iskola tanulója, vagy tanulója volt

Az iskola fogad egyéb pszichés fejlődés zavarai, hallási
fogyatékos (nagyothalló), látási fogyatékos (gyengén látó),
beszédfogyatékos, BTMN-es tanulókat.

Tagozatkódok és leírásuk, felvételi eljárás leírása, egyéb kiegészítő információk:
0001
5 éves technikumi képzés nyelvi/informatikai tagozat


Emelt óraszámú nyelvi, illetve informatikai oktatásban részesülnek a tanulók, valamint
ismerkednek a robotika és a programozás alapjaival. A fakultáció választására az alapvizsga
után kerül sor. Az osztály két idegen nyelvet tanul.

0002
angol nyelvi előkészítővel induló 1+5 éves technikumi képzés



A 2. idegen nyelv választható; az előkészítő évfolyamtól kezdődően tanítjuk.
9-12. évfolyamon emelt nyelvi óraszám

0003
német nyelvi előkészítővel induló 1+5 éves technikumi képzés



9-12. évben emelt nyelvi óraszám
2. idegen nyelv választható; az előkészítő évfolyamtól kezdődően tanítjuk.

0004
1+5 éves angol két tanítási nyelvű technikumi képzés






A nyelvi előkészítő évében 18 angol óra, valamint kompetenciafejlesztés: előkészítés a
szaktárgyak célnyelvű tanulására
9-12. évben történelem, célnyelvi civilizáció oktatása folyik angol nyelven
Teljesen kezdő szintről is lehet jelentkezni, nem feltétel a már meglévő nyelvtudás
Előnyök: felsőfokú nyelvvizsga, felvételi többletpontok.
Lehetőségek: felvétel külföldi és hazai felsőoktatási intézmények angol nyelvű képzéseibe,
gyors elhelyezkedés magas szintű nyelvtudást igénylő munkahelyeken, munkavállalás
nemzetközi környezetben

