Felvételi tájékoztató a 2021/2022. tanévre
Közzétéve: 2020. szeptember 28.

.
Budapesti Gazdasági SZC TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI
TECHNIKUM
2021/2022-ES TANÉV

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ 9. ÉVFOLYAMOSOK SZÁMÁRA
ISMERD MEG A TELEKIT ÉS TANULJ NÁLUNK!

LEGYÉL LOGISZTIKAI TECHNIKUS, PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI
ÜGYINTÉZŐ VAGY TURISZTIKAI TECHNIKUS!

az elmúlt 110 évben iskolánkban magas színvonalon, modern és nyugodt körülmények
között tanulhatott minden diákunk. Ezt a következő tanévre is megígérhetjük!
Felvételizz hozzánk és használd ki a szakképzés új, egyre modernizálódó világát!
A 2021/2022-es tanévben technikumi osztályokat indítunk. A technikumi rendszernek és
iskolánk kínálatának számos előnye van:






jól felszerelt, állandóan modernizálódó iskola, légkondicionált tantermek
projektorral felszerelve,
lendületes oktatók,
minőségi szakképzés, korszerű tudás,
duális képzés – kiváló vállalati kapcsolatok, ösztöndíj lehetőség, jövedelem már
a képzés alatt,
érettségi négy közismereti tantárgyból + technikusi végzettség megszerzése az
5. évfolyamon,








az 5. évfolyam elvégzése után két végzettséget igazoló bizonyítvány (érettségi
bizonyítvány + technikusi oklevél)
a jó eredménnyel végzettek a szakmai vizsgájuk eredményének
figyelembevételével azonos ágazaton belül továbbtanulhatnak a
felsőoktatásba,
gazdálkodás és menedzsment, közlekedés és szállítmányozás, turizmusvendéglátás ágazat,
felzárkóztató és tehetséggondozó program,
versenyfelkészítés,
nyugodt, modern tanulási környezet.

A 2021/22. tanévben tervezett osztályaink:
ANGOL Nyelvi előkészítő osztály – Közlekedés és szállítmányozás ágazat (logisztikai
technikus)
Közlekedés és szállítmányozás ágazat (logisztikai technikus), ANGOL
Gazdálkodás és menedzsment ágazat (pénzügyi-számviteli ügyintéző), ANGOL
Turizmus-vendéglátás ágazat (turisztikai technikus), ANGOL
Az előzetes angol nyelvtudás NEM feltétele a jelentkezésnek.

Online igazgatói felvételi tájékoztató:
A Teleki Blanka Közgazdasági Technikum igazgatója online (Google Meet) tájékoztatót tart
az iskola képzési kínálatáról, a felvételi eljárásról, az intézmény oktatási-nevelési
hagyományairól, gyakorlatáról és egyéb fontos tudnivalókról a sikeres felvétel érdekében
az alábbi időpontokban. Az esemény előzetes online regisztrációhoz kötött.







2020. október 19. – 18 óra
2020. október 26. – 18 óra
2020. november 2. – 18 óra
2020. november 9. – 18 óra
2020. november 16. – 18 óra
2020. november 23. – 18 óra

Az online regisztráció után minden résztvevőnek a megadott e-mail címére juttatjuk el
a linket, amin keresztül a tájékoztatóhoz csatlakozni tud.
A megbeszéléshez kizárólag Gmail-es email címmel tud csatakozni.

Online ingyenes felvételi felkészítő tanfolyam:
Mindenkinek ajánljuk a részvételt, aki sikeres központi felvételi írásbelit szeretne tenni.

2020. november 2-tól kezdődően online ingyenes felkészítő tanfolyamot tartunk
Magyar nyelv és Matematika tantárgyakból, Google Classroom felületen.
Jelentkezési határidő: 2020. október 31.
>> Jelentkezés
Időpontok:

Felvételi pontszámítás
HOZOTT PONTSZÁM
Magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv 7. év vége és 8. félév
jegyeiből ( max. 2 x 25pont ).
SZEREZHETŐ PONTSZÁM
központi írásbeli, a magyar nyelvi kompetencia területén elért teljesítmény maximum 50
pont,
központi írásbeli, a matematika kompetencia területén elért teljesítmény maximum 50
pont.
Szóbeli vizsga nincs.
ELÉRHETŐ MAXIMÁLIS PONTSZÁM: 150

Reméljük, hogy a következő tanévben diákjaink között köszönthetünk!
Minden további információval igyekszünk segíteni a sikeres felvételit.
Továbbtanulással kapcsolatos kérdéseikre felvilágosítást kaphatnak a 215-9254
telefonon és a titkarsag@telekiblankabp.hu e-mail címen.
FORDULJANAK HOZZÁNK BIZALOMMAL!

