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Pályaválasztási szülői értekezlet időpontja

A szülőket is ugyanezeken a napokon várjuk egy online
kérdezz-felelek jellegű beszélgetésre

Felvételi vizsga információk

Milyen tanulási, egészségügyi problémával
fogad jelentkezőket?

-

központi írásbeli felvételit kérünk a jelentkezőktől
iskolánkban központi írásbeli felkészítő
foglalkozásokat tartunk minden héten kedden és
csütörtökön 16.30-tól

egyéb pszichés fejlődés zavarai,
(nagyothalló),
látási
fogyatékos
beszédfogyatékos, BTM-es tanulók

hallási fogyatékos
(gyengén
látó),

Tagozatkódok és leírásuk, felvételi eljárás leírása

Bemutatkozás
A BGSZC II. Rákóczi Ferenc technikum Budapest szívében, a nyüzsgő VII. kerületben helyezkedik el,
tömegközlekedési eszközökkel könnyen megközelíthető helyen. A 4 szintes iskola épületében

diákjainkat tágas, digitális eszközökkel felszerelt tantermek várják. Az iskola hangulatos udvarral és
nagy terasszal rendelkezik, amelyek lehetőséget biztosítanak mind a tanulásra, mind a szabadidő
eltöltésére. A 2 tornaterem és edzőterem, a könyvtár, az 5 informatikai szaktanterem, mind diákjaink
fejlődését szolgálják. A Rákóczi tanári közösségét képzett, lelkes, elhivatott pedagógusok alkotják,
akiknek munkáját a szülők, diákok és a szakma is elismeri.
Felvételi eljárás leírása:
Alapvetően az általános iskolából hozott értékeléseket (5-7. év vége és 8. első félév, tantárgyak:
matematika, magyar nyelv, irodalom, történelem, idegen nyelv) illetve a központi írásbeli felvételik
eredményeit vesszük figyelembe:
-

hozott pontok maximum: 25 x 4= 100 pont

-

írásbeli felvételi pontok maximum: 2 x 50= 100 pont

Elérhető maximális pontszám: 200 pont
Mindemellett mindkét fél részéről fontosnak tartjuk a személyes találkozót is, ezért egy motivációs
beszélgetés keretei között lehetőségünk van megismerkedni egymással. Kötetlen légkörű
beszélgetésre lehet készülni, ahol a jelentkező találkozhat egy-két leendő tanárával illetve
diáktársával is.
A jelentkezők rangsorolása a hozott pontok és az írásbelin elért pontok összesítése alapján történik.
2021/2022 tanévben induló osztályaink:
Iskolánk a 2021/2022-es tanévre az alábbi két ágazatban tervez osztályokat indítani:
gazdálkodás és menedzsment ágazat: pénzügyi-számviteli ügyintéző technikusi végzettség
szerezhető az érettségivel
-

1 osztály: nyelvi előkészítő évfolyammal induló pénzügyi-számviteli ügyintéző
o képzési idő: 1+5 év
o tanult idegen nyelv: angol (német vagy olasz második idegen nyelvként választható)
o férőhelyek száma: 32 fő

Az emelt szintű nyelvi képzés célja az emelt szintű nyelvi érettségi és / vagy a középfokú komplex
nyelvvizsga célnyelvből (angol). A nyelvi előkészítő évfolyam után gazdálkodás és menedzsment
ágazaton tanulnak tovább a gyerekek, majd pénzügyi-számviteli ügyintéző oklevelet szerezhetnek az
érettségi vizsgával. Ez a képzés alapozás arra, hogy a gazdasági szektorban (bankok, könyvelés,
biztosítók, államháztartás stb.) területén elhelyezkedve jó életminőséget biztosító munkát kapjanak a
végzett diákjaink.
-

1 osztály: pénzügyi-számviteli ügyintéző
o képzési idő: 5 év
o tanult idegen nyelv: angol (német vagy olasz második idegen nyelvként választható)
o férőhelyek száma: 32 fő

A gazdálkodás és menedzsment ágazaton tanulnak a gyerekek, majd pénzügyi-számviteli ügyintéző
oklevelet szerezhetnek az érettségi vizsgával. Ez a képzés alapozás arra, hogy a gazdasági szektorban

(bankok, könyvelés, biztosítók, államháztartás stb.) területén elhelyezkedve jó életminőséget biztosító
munkát kapjanak a végzett diákjaink.

turizmus - vendéglátás ágazat: turisztikai technikus végzettség szerezhető az érettségivel
-

2 osztály: turisztikai technikus (szakmairányok: turisztikai szervező és idegenvezető
szakirány)
o képzési idő: 5 év
o tanult idegen nyelv: angol (német és/vagy orosz és /vagy olasz második idegen
nyelvként választható)
o férőhelyek száma: 64 fő

Ez a képzésalapozás arra, hogy az idegenforgalmi-turisztikai szektorban (utazási irodákban,
szállodákban stb.) elhelyezkedve jó életminőséget biztosító munkát kapjanak a végzett diákjaink.

