A Nyíregyházi SZC
Széchenyi István
Közgazdasági, Informatikai
Szakgimnáziuma és Kollégiuma
képzési tájékoztatója
8. osztályosok számára

a 2018/2019. tanévre

A 2018/2019. tanévben induló oktatás
és szakképzés jellemzői
A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai
Szakgimnáziuma és Kollégiumába felvételt nyert tanulók a magas szintű
általános műveltséget megalapozó közismereti oktatás mellett ágazati alapozó
oktatásban is részesülnek, s a középiskolai tanulmányokat követően
intézményünk szakképző évfolyamain folytatva tanulmányaikat, emelt szintű
OKJ szerinti szakképesítést szerezhetnek.
A képzés szakaszai:

I. Középiskolai szakasz (4 vagy 5 év)
A középiskolai évfolyamokon (9-12. osztály) az általános műveltséget
megalapozó közismereti tantárgyak oktatása mellett különböző ágazatok
szakmai alapozása folyik. A nyelvi előkészítő évfolyamot is indítunk egy
osztállyal, melyet követően kezdődik a 9-12. évfolyamos képzés közgazdaság
ágazatban.
A tanulók 11-12. évfolyamokon – továbbtanulási szándékuknak megfelelően
– megválaszthatják, hogy mely tantárgyakból vesznek részt emelt szintű
képzésben, s készülnek az emelt szintű érettségi vizsgára.
II. Szakképzési szakasz (1 vagy 2 év).
Az érettségi vizsgát követi. Időtartama előtanulmánytól függően 1 vagy 2 év.
E szakasz tananyagának tartalmát, az oktatott tantárgyakat az egyes szakmák
sajátosságai, a tanulmányokat záró szakmai vizsga követelményei határozzák
meg.
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A 2018/2019. tanévtől folyó oktatás-szakképzés felépítése
Egyetem,
főiskola

Munkába állás

S Z A K M A I

Gazdasági, ügyviteli
képesítések

V I Z S G A

Informatikai képesítések

Sportedzői képesítés

Szakképzési évfolyamok

É R E T T S É G I

10.

évfolyam

9.

évfolyam

9/Ny

Nyelvi előkészítő évfolyam: angol
és német nyelv

FELVÉTELI ELJÁRÁS

Általános iskola 8. osztály
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Sport ágazat

évfolyam

Ügyvitel ágazat

11.

Általános műveltséget megalapozó és ágazati alapozó oktatás

Informatika
ágazat

évfolyam

Közgazdaság
ágazat

12.

Egyetem,
főiskola,

V I Z S G A

A középiskolai évfolyamokon folyó oktatás
A középiskolai évfolyamokon folyó oktatás célja és tartalma
Az oktatás célja
•
•
•
•

Az általános műveltség megalapozása.
Felkészítés a közismereti és szakmai érettségire közép és emelt szinten
Felkészítés a felsőoktatási intézményekben történő továbbtanulásra.
A szakmacsoportos alapozó oktatás keretében szakmacsoportos előkészítő
ismeretek átadása.

Az oktatás főbb jellemzői
• Az idegen nyelv, a magyar nyelv, a matematika és az informatika
tantárgyakat, valamint a szakmai gyakorlati tárgyakat csoportbontásban tanulják a
tanulók.
• A tanulók természettudományos tantárgyakat az ágazati kerettantervnek
megfelelően tanulnak az egyes évfolyamokon.
• A közgazdaság és ügyvitel ágazatokban ügyviteli gyakorlatok tantárgy
keretében 9-10. évfolyamon minden tanuló elsajátítja a tízujjas vakírást (gépírás közben
nem nézi a billentyűzetet).
• Az utolsó két évfolyamon lehetőséget biztosítunk arra, hogy a tanulók a
továbbtanulás szempontjából fontos tantárgyakat - választásuk szerint - emelt szintű
oktatás keretében, magasabb óraszámban tanulják.
• A különböző ágazatokban az alapozó oktatás lehetőséget nyújt a kiválasztott
ágazat (közgazdaság, ügyvitel, informatika, oktatás) közös, továbbá eltérő vagy speciális
szakmai elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítására, a készségek, képességek
fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a felsőfokú (elsősorban szakirányú)
továbbtanulás előkészítésére, az érettségi vizsga utáni szakképzés megalapozására.
Az oktatás formái, lehetőségei
I.
5 éves szakgimnáziumi oktatás
Az oktatásnak ebben a formájában a 9/Ny évfolyamon intenzív angol illetve német nyelvi
előkészítés folyik. A tanulók heti 18 órában idegen (angol vagy német) nyelvet, 3 órában
informatikát tanulnak, valamint 5 órában testnevelés órán vesznek részt.
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II.

A megmaradt mintegy heti 4 órában az általános iskolai anyanyelvi és
matematikai ismeretek szinten tartása illetve szintre hozása történik.
A 9-12. évfolyamon a tanulók általános műveltséget megalapozó és
közgazdaság ágazati képzésben részesülnek. Az oktatás tartalma és
követelményrendszere megegyezik a 4 éves szakgimnáziumi oktatás
tartalmával és követelményével
.
4 éves szakgimnáziumi oktatás
Az oktatásnak ebben a formájában négy különböző ágazatban szakmai
érettségire felkészítő oktatás folyik.
1. Közgazdaság ágazat
Az ágazati alapozó oktatás célja olyan általános, szélesen alapozó
közgazdasági ismeretek nyújtása, és alapvető számviteli, pénzügyi,
statisztikai, vállalkozási, marketing és számítástechnikai ismeretek,
eljárások, technikák megtanítása, melynek révén a tanulók képessé válnak
a gazdasági folyamatok, összefüggések megértésére, a piacgazdaságban
való megbízható tájékozódásra.
2. Informatika ágazat
Az informatika ágazatban olyan korszerű szakmai ismeretek oktatása,
átadása történik a tanulók számára, melyek elsajátítása révén jártasságot
szereznek a számítógépek, számítógépes rendszerek, hálózatok
kezelésében, működtetésében, a korszerű szoftverek használatában, a
programozás elméletében és gyakorlatában.
3. Ügyvitel ágazat
Az ügyvitel ágazatban olyan korszerű szakmai ismeretek oktatása, átadása
történik a tanulók számára, melyek elsajátítása révén megismerkednek a
hivatali protokollal, hivatalos levelek írásával (magyar és idegen nyelven),
iktatásával, valamint a precíz és pontos adminisztratív munkával.
Alapvető gazdasági, jogi és informatikai ismereteket is elsajátítanak a
tanulmányok során.
4. Sport ágazat
Az oktatás ágazatba beiskolázott tanulók a nyíregyházi Spartacus 1928
Nonprofit Kft. „Bozsik József Labdarúgó Akadémiáján” utánpótlás
nevelésben vesznek részt. Az érettségit követően tanulmányaikat
sportedző OKJ-s szakképzésben folytathatják.

Mind a négy ágazati oktatásra jellemző, hogy a végzettek alkalmassá válnak az iskolai
szakképző évfolyam(ok)on valamely konkrét, az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ)
szereplő szakképesítés követelményeinek gyors és hatékony elsajátítására. A SZIKSZIben érettségizett tanulók számára az első szakképzési évfolyamra történő felvétel az
érettségi évében a tanulmányi eredménytől függetlenül biztosított.
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Az érettségi vizsga
A középiskolai évfolyamokon folyó képzést érettségi vizsga zárja. Az érettségi
vizsga kötelező tantárgyai:
magyar nyelv és irodalom,
történelem ,
matematika,
idegen nyelv (angol, német),
szakmai tantárgy
A tanulóknak lehetőségük nyílik informatika és idegen nyelv tantárgyakból előre hozott
érettségi vizsga letételére is.
Az érettségi vizsga lehet középszintű és emelt szintű. Az emelt szintű érettségi
vizsgára a tanulókat emelt szintű oktatás keretében készítjük fel. Az iskola a következő
tantárgyakból biztosítja az emelt szintű oktatást:
magyar nyelv és irodalom,
történelem,
angol nyelv,
német nyelv,
matematika,
informatika
szakmai tárgyak.
Az egyetemi, főiskolai felvételi eljárásban az érettségi vizsga helyettesíti a
felvételi vizsgát. Bizonyos esetekben a felsőoktatási intézmény meghatározott
tantárgy(ak)ból emelt szintű vizsgához kötheti a felvételt. Az emelt szintű érettségi
vizsga többletpontot jelent a felvételi kérelem elbírálásánál.
A középszintű érettségi vizsgát az iskolában, az emelt szintű érettségi vizsgát az
iskolától független vizsgabizottság előtt teszik le a tanulók.

A szakgimnáziumi szerkezet előnyei
A vázolt szakgimnáziumi szerkezet a következő előnyökkel rendelkezik:
biztosítja a gyors munkaerő-piaci irányultságú szakképzést;
az emelt szintű oktatás a továbbtanulás terén ad nagyobb választási
lehetőséget a tanulók számára;
a széles szakmai alapozás és más szakterületek megismerése lehetőséget nyújt
a rugalmas, az életpálya során elengedhetetlenül szükséges, akár többszöri
szakmaváltásra;
az idegen nyelvek ismerete, a szakmai nyelvismeret, az informatikában
szerzett jártasság – különös tekintettel hazánk Európai Uniós tagságára –
nagyobb esélyt biztosít a munkavállalásnál.
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A 4 éves középszintű oktatás óraterve
Tantárgyak

9.
4
4
3
2
2
5
1

Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv (angol vagy német)
Matematika
Történelem, társadalomismeret
Etika
Informatika
Ének-zene
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Kötelező komplex természettudományos
tantárgy
Ágazathoz kapcsolódó tantárgy (term.tud.):
Közgazdaság és ügyvitel ágazatban: földrajz
Informatika ágazatban: fizika
Sport ágazatban: biológia
Kötelezően választható tantárgy:
Pénzügyi és vállalkozói ismeretek
Szakmai órák
ÖSSZESEN

Heti óraszám
10.
11.
4
4
4
4
3
3
2
3
2
1
5
5
1
1

12.
4
4
3
3
1
5
1

3

-

-

-

-

2

2

2

11
35

1
12
36

2
10
35

2
10
35

Érettségi

K
K
K
K

K

Jelmagyarázat:
K
Kötelező érettségi tárgy

Hogyan tovább az érettségi vizsga után?
A sikeres érettségi vizsga lehetővé teszi a tanulók számára jövőjük ismételt
átgondolását, ugyanis több lehetőség közül választhatnak:
emelt szintű szakképesítést szerezhetnek 1 év alatt az iskolában folyó
szakképzések keretében;
munkába állhatnak közép szintű szakképesítéssel;
folytathatják tanulmányaikat bármelyik egyetemen vagy főiskolán.
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Az érettségi vizsgával megszerezhető szakképesítések
A szakgimnáziumi képzést követő szakmai érettségivel megszerezhető közép szintű
szakmák az egyes ágazatokban
Ágazat
megnevezése

érettségivel megszerezhető
szakma

Közgazdaság

Pályázati-támogatási
asszisztens

Ügyvitel

Ügyfélszolgálati ügyintéző

Sport

Regeneráló balneoterápiás
masszőr

Informatika

Irodai informatikus

érettségit követően, szakképzésben 1 év alatt
megszerezhető szakmák
Államháztartási ügyintéző
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Üzleti szolgáltatási munkatárs
Vállalkozási és bérügyintéző
Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző
Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző
Irodai titkár
Sportedző
Fitness-wellness instruktor
Szoftverfejlesztő
Gazdasági informatikus
Informatikai rendszerüzemeltető

Az érettségi vizsgát követő szakképzés
A szakképzés az érettségi vizsgát követő szakképzési évfolyamokon folyik. Ennek
során iskolánk olyan széles alapokon nyugvó, komplex szakmai ismeretek nyújtására
törekszik, amelyek birtokában a végzettek képesek lesznek
az életpályán szükséges többszöri pályamódosításra;
az adott szakmai képesítés magasabb szintjének elsajátítására,
a korszerű eszközök mindennapi használatára.
Speciális szakmai ismeretek átadásával biztosítani kívánjuk, hogy az adott
szakképesítéssel betölthető munkakörökben a végzettek képesek legyenek az azonnali
önálló munkavégzésre. Célunk továbbá a napi foglalkoztatási igények megkövetelte
kvalifikáció biztosítása, a munkavállalói alkalmasság kifejlesztése.
Mindezek érdekében – a mindenkori munkaerő-piaci igényeket figyelembe véve
– az érettségi vizsga után EMELT SZINTŰ szakképesítés megszerzése érdekében
diákjaink az iskolánkban folytathatják tanulmányikat, így érettségit követően 1 év alatt
szakképesítést szerezhetnek.
Iskolánk – hagyományaihoz híven – a gazdasági, informatikai, valamint
ügyviteli szakemberképzések mellett az oktatás ágazatba tartozó sportedző szakképzés
oktatását tekinti elsődleges céljának.
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Amit a jelentkezésről és felvételről tudni kell
Az iskola az általános és szakmai műveltség megalapozását és a sokirányú
felsőfokú tanulmányokra való felkészítést egyaránt fontos feladatának tartja.
Az egyetemi-főiskolai felvételi felkészítő munkánk eredményessége kiváló. Egyaránt
várjuk tehát azoknak a tanulóknak a jelentkezését, akik a gazdasági élet valamely
területén kívánnak a jövőben karriert építeni, és azokét is, akiknek legközelebbi célja a
felsőoktatási intézményekben való továbbtanulás.
Az iskolába a felvétel részben az általános iskolában elért eredmények alapján
történik. A jeles vagy kitűnő általános iskolai tanulmányi eredménnyel rendelkező
tanulók felvételi esélye nagyobb, de a jó rendű tanulóknak is komoly esélyük van a
felvételre. Az elmúlt évek felvételi statisztikái azt bizonyítják, hogy a felvett tanulók
jelentős része az általános iskolában a jó tanulmányi eredményű tanuló volt. Bíztatunk
tehát minden, legalább jó tanulmányi előmenetelű tanulót, hogy jelentkezzen hozzánk.
A nagy múltú és jó hírű Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai
Szakgimnáziuma és Kollégiuma szeretettel várja a hozzá jelentkező általános iskolás
tanulókat!
A felvétel másik feltétele a központilag, egységes követelmények szerint
szervezett írásbeli felvételi vizsgán nyújtott jó teljesítmény.
A felvételi vizsga tantárgyai: magyar nyelv és matematika. Az intézmény
mindkét tantárgyból központilag, egységes követelmények szerint kiadott feladatlapok
alapján szervezi az írásbeli felvételi vizsgát.

Jelentkezés a központilag, egységes követelmények szerint
szervezett írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül
a vizsgát szervező intézménybe: 2017. december 8.

A felvételi vizsga időpontja

2018. január 20. (szombat) 10.00 óra.
Értesítés az írásbeli eredményéről:
2018. február 8.
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A felvételi vizsgáról való alapos okkal történő, indokolt távolmaradás esetén a
központilag meghatározott pótnapon, 2018. január 25-én, 14,00 órai kezdettel is
lehet vizsgázni. Az ilyen igényt 2018. január 22-ig kérjük írásban jelezni.
Iskolánkba az Oktatási Hivatal által rendszeresített, és az általános iskolában
beszerezhető, vagy a köznevelés információs rendszerének (KIR) honlapjáról
letölthető JELENTKEZÉSI LAP határidőre történő benyújtásával kell jelentkezni! A
jelentkezési
lapon
minden
oktatási
forma,
ágazat
megjelölhető.
A jelentkezési lapon fel kell tüntetni a belső kódot is!
Nagyon fontos a jelentkezési lap helyes kitöltése! A pontatlanul vagy hiányosan
kitöltött jelentkezési lap hátrányos helyzetbe hozhatja a jelentkezőt, például, ha a
felvételi szempontjából számító tantárgyak érdemjegyei hiányoznak!

A tanulók Jelentkezési lapját az általános iskola

2018. február 19-ig
juttatja el a középiskolákba, illetve az Oktatási Hivatalba

Az intézmény az ideiglenes felvételi jegyzéket
2018. március 14-ig
hozza nyilvánosságra.
A jelentkezéseket és a felvételi vizsga alapján összeállított rangsort a KIFIR
informatikai rendszere számítógépen tartja nyilván. Amennyiben egy tanulót több általa
megjelölt középiskola is felvételre javasolta, a KIFIR a tanulói adatlap alapján
megállapítja, hogy melyik felvételi kérelem szerepel előbb a tanuló által megjelölt
rangsorban, és ezt a jelentkezést fogadja el.

Értesítés a felvételi eljárás eredményéről
2018. április 27.
A 2017/2018. tanévi felvételi keretszámok
Belső kód

0501
0502
0503
0504
0505
0506

Szakterület/ágazat

közgazdaság
ügyvitel
sport
informatika
angol nyelvi előkészítő
német nyelvi előkészítő
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Létszám (fő)

32
16
16
32
16
16

Tudnivalók
a Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági,
Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma
felvételi eljárásáról
A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és
Kollégiuma (továbbiakban SZIKSZI) az általános iskola nyolcadik osztályát elvégzett
tanulók felvételét az alábbiak szerint végzi:
Jelentkezés
•

A SZIKSZI-be az Oktatási Hivatal által megjelölt és szabályszerűen kitöltött
nyomtatvány (jelentkezési lap) benyújtásával lehet jelentkezni.

Felvételi eljárás
•

A felvételi eljárás célja a legalkalmasabb jelentkezők kiválasztása. Ennek
érdekében a jelentkezők számára az intézmény központi, egységes
követelmények szerinti felvételi vizsgát szervez.

A felvételi vizsga
•

A felvételi vizsga nem nyilvános.

•

A felvételi vizsga csak írásbeli részből áll.

•

A felvételi vizsga tantárgyai: magyar nyelv,
matematika.

•

A központi, egységes követelmények szerinti felvételi vizsga időpontját a tanév
rendjéről szóló 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet tartalmazza.
Az intézmény ezt az időpontot a megyei Iskolaválasztási Útmutatóban,
az intézmény felvételi tájékoztatójában és honlapján is nyilvánosságra hozza.

A felvételi vizsga követelményei
• A felvételi vizsga központi követelményeiről, a korábbi évek feladatsorairól
az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) lehet tájékozódni.
A vizsgaeredmények értékelése
• A felvételi vizsga eredményét kifejező pontszám az általános iskolából hozott
és a felvételi vizsgán szerzett pontokból tevődik össze.
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A hozott pontokat az általános iskolai 7. osztályos év végi és a 8. osztályos
félévi osztályzatok közül a:
- magyar nyelv és irodalom (átlagolva),
- történelem,
- idegen nyelv,
- matematika,
- fizika,
- földrajz
tantárgyból (legfeljebb 60 pont) számítjuk. A számításnál a jelentkezési lapon
feltüntetett osztályzatokat kell figyelembe venni.
• A szerzett pontokat (maximálisan elérhető: magyar nyelv 50 pont,
matematika 50 pont) a felvételi vizsgán elért pontok összege adja.
• A felvételi vizsga összpontszámát (maximálisan elérhető: 160 pont) a hozott
(legfeljebb 60 pont) és szerzett pontok (legfeljebb 100 pont) összege adja.
A felvételi döntés
•

A felvételi vizsga eredménye alapján a SZIKSZI rangsort készít, melyet
– a tanuló és szülei által azonosítható módon a tanulói azonosító szám
feltüntetésével – az intézmény aulájában és honlapján közzétesz. E rangsor
alapján dönt a KIFIR a felvételi keretszámnak megfelelő számú tanuló
felvételéről.

•

A döntésről értesíteni kell az általános iskolát és – az általános iskola útján – a
tanulót, illetve szülőt. Az értesítésben – elutasítás esetén – meg kell jelölni
annak okát, és tájékoztatást kell adni a fellebbezési lehetőségről.

Sikeres felvételi vizsgát kívánunk!

Találkozzunk a SZIKSZI-ben 2018-tól!
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