Online nyílt napjaink:
2020. november 21. (szombat) 9:00
2020. november 28. (szombat) 9:00
2020. december 5. (szombat) 9:00
Regisztráció www.szikszi.hu oldalon lesz
elérhető 2020. november 2-tól.

Információk képzéseinkről, a felvételi
eljárásról az iskola honlapján:
http://www.szikszi.hu/content/felvételitájékoztató-nyolcadikosok-részére

Békéscsabai SZC
Széchenyi István
Két Tanítási Nyelvű
Közgazdasági Technikum és
Kollégium

A kollégiumról
Iskolánk kollégiuma, amely a Lencsési lakótelep végén, nagyszerű természeti környezetben található,
lányokat és fiúkat egyaránt fogad.
Elegendő férőhellyel rendelkezünk minden igény kielégítésére. A kollégium és a belváros (s így az iskola) között közvetlen buszjárat biztosítja a gyors közlekedési
lehetőséget.
A kollégiummal kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken válaszolnak a munkatársaink kérdéseikre.
Helyszín:
5600 Békéscsaba
Lencsési út 136.
Elérhetőség: +3666459366,
+3620554979
Email: aranykol@t-online.hu

A Közgé a Facebookon:
https://www.facebook.com/csabaikozge

Felvételi tájékoztató
Kollégium:
http://kollegium.szikszi.hu

Kapcsolat:
E-mail: kozge@bszc.hu
Telefon: +36-66-322-611

2021/2022.

Iskolánkról
A Közgé Békéscsaba nagy múltú középiskolája,
melyben a 2021/2022. tanév lesz a kilencvenötödik.
A technikumi rendszernek és iskolánknak számos előnye van:











jól felszerelt modernizált iskola,
projektorral felszerelt tantermek,
szakképzett, innovatív oktatók,
ösztöndíj lehetőség,
érettségi négy közismereti tantárgyból + technikusi végzettség megszerzése az 5. évfolyamon végén,
nyugodt, modern tanulási környezet,
versenyfelkészítés,
emelt szintű érettségire való felkészítés,
a jó eredménnyel végzettek a szakmai vizsgájuk
figyelembevételével könnyebben tudnak továbbtanulni a szakmához kötődő felsőoktatási intézménybe.

Képzéseinkről
Fő célunk az egyetemi, főiskolai felvételire való felkészítés, ez felvételi eredményeinkben is tükröződik.
Tanulóink elsősorban szakmai irányban, a Budapesti
Corvinus Egyetemen, a Szegedi Tudományegyetemen, a Budapesti Gazdasági Egyetemen, s más felsőoktatási intézményekben tanulnak tovább.
A továbbtanulás mellett az is fontos, hogy tanulóink
versenyképes szakmai végzettséget szerezhetnek,
gazdálkodás
és
menedzsment,
turizmus vendéglátás, és sport területén
Technikum:
5 év, két tanítási
nyelvű
képzés
esetén 1+5 év
Két tanítási nyelvű
képzéseken
az
első évben intenzív (heti 18 órás)
idegen nyelvi képzést kapnak tanulóink.

0601 Gazdálkodás és menedzsment:
pénzügyi-számviteli ügyintéző (hozott pontok)
0602 Turizmus és vendéglátás:
turisztikai technikus (hozott pontok)
0603 Gazdálkodás és menedzsment:
vállalkozás ügyviteli ügyintéző (hozott pontok)
0604 Turizmus és vendéglátás: turisztikai technikus
(nyelvi előkészítő évfolyam, két tanítási nyelvű képzés—angol, hozott pontok + központi felvételi)
0605 Turizmus és vendéglátás: turisztikai technikus
(nyelvi előkészítő évfolyam, két tanítási nyelvű képzés—német, hozott pontok)
0606 Gazdálkodás és menedzsment:
pénzügyi-számviteli ügyintéző (nyelvi előkészítő évfolyam, két tanítási nyelvű képzés—angol, hozott
pontok + központi felvételi)
0607 Sport:
Sportedző– sportszervező (hozott pontok)

A diákéletről

Számos program színesíti diákjaink mindennapjait: gólyahét, városi versenyek és rendezvények, Garabonciás Napok, Idegen
nyelvi napok, Közgazdász napok, Bölcsészhét, 24 órás kosárlabda verseny. Számos
diákunk sportol eredményesen versenyszerűen. Hiszszük, hogy a sikeres sporttevékenység és a tanulás
összeegyeztethető egymással, ezt számos pozitív példa erősíti meg. Diákjaink aktív önszerveződő közösségi életet élnek.

A felvételiről
A központi írásbeli felvételi vizsga helye és ideje:
Békéscsaba, Irányi u. 35., 2021. január 23.
(szombat) 10 óra.

Felvételi kérelmek elbírálása
Angol kéttannyelvű képzés esetén a hozott pontok
mellett
a központi írásbeli felvételi vizsga (matematika
+ magyar nyelv) eredménye, a
többi képzés esetén a hozott
pontok alapján rangsoroljuk a
jelentkezőket. Azonos pontszám esetén előnyt élveznek a
békéscsabai tanulók.
A hozott pontokat a magyar (irodalom és nyelvtan
átlaga), a matematika, a történelem, az idegen
nyelv, és a földrajz 7. év végi, 8. félévi osztályzatainak összeadásával számítjuk ki, így maximum 50 pont
érhető el. A 0607 kódú képzés esetén a földrajz helyett a biológia tantárgy érdemjegyét számítjuk be.
A központi írásbeli felvételin mindkét vizsgarésszel 5050 pont szerezhető, így itt maximum 100 pont érhető
el.
A felvételi eljáráshoz kapcsolódó legfontosabb határidők:
2020. december 4.
A központi felvételi vizsgákra való jelentkezés határideje. ( Az írásbeli vizsga más központi felvételi vizsgát szervező iskolában is megírható, ilyenkor a választott intézménybe kell beadni a jelentkezési lapot.)
2021. január 23. 10 óra
Központi írásbeli felvételi vizsga
2021. január 28. 14 óra
Pótló írásbeli felvételi vizsga. (Azok a diákok vehetnek részt, akik önhibájukon kívül nem tudtak megjelenni a felvételi vizsga napján. A távolmaradás okát
igazolni kell. )
2021.február 1. 8-16 óra között.
A felvételi dolgozatok megtekintése, a pontszámokat tartalmazó értékelő lap átvétele. A dolgozatok
javításával kapcsolatban írásbeli észrevétel tehető
legkésőbb 2021. február 4-én 16 óráig.
A felvételi eljárás menetéről további információkat
találnak honlapunkon (lásd a hátoldali QR kódot).

