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Az iskola által nyújtott képzések

Szakgimnáziumi osztályok
Kód

Képzési idő (év)

1811

5

1812

Az érettségi vizsga után válaszható szakképesítések
megnevezése

Ágazati besorolás

Fő idegen nyelv

Pénzügyi-számviteli ügyintéző
(OKJ 54 344 01)

XXIV.
Közgazdaság

Angol

5

Pénzügyi-számviteli ügyintéző
(OKJ 54 344 01)

XXIV.
Közgazdaság

Német

1813

1+5

Pénzügyi-számviteli ügyintéző
(OKJ 54 344 01)
Nyelvi előkészítő osztállyal

XXIV.
Közgazdaság

Angol

1814

1+5

Pénzügyi-számviteli ügyintéző
(OKJ 54 344 01)
Nyelvi előkészítő osztállyal

XXIV.
Közgazdaság

Német

1815

5

Vállalkozási ügyviteli ügyintéző
(OKJ 54 344 05)

XXIV.
Közgazdaság

Angol

1816

5

Vállalkozási ügyviteli ügyintéző
(OKJ 54 344 05)

XXIV.
Közgazdaság

Német

1817

5

Szoftverfejlesztő és -tesztelő
(OKJ 54 481 08)

XIII.
Informatika

Angol
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A képzési formák jellemzői
A 2011. évi CXC. törvény (a nemzeti köznevelésről) szerint kötelezően választandó vizsgatárgy a
szakgimnáziumban a szakgimnázium ágazatának megfelelő szakmai vizsgatárgy. Az érettségi
bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

A felvétel követelményei
A jelentkező nyolcadikos tanulók számára felvételi vizsga nem lesz.
A felvételi döntés alapját az általános iskola 6., 7. osztályának év végi és a 8. osztályának félévi
minősítése adja a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika és az idegen
nyelv tantárgyakból.
A jelentkezési lapon minden tantárgyi rovat kitöltését kérjük.
Egészségügyi alkalmasság: a kezek épségét és a megjelölt szakmacsoportokhoz, szakmákhoz kötött
egészségügyi feltételek meglétét kell szem előtt tartani.

A felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése
(a 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet alapján)
Az iskola felvételi tájékoztatójában nyilvánosságra hozza a felvételi eljárás rendjét:
2019. október 20.
Jelentkezési lap beérkezésének határideje:
2020. február 19.
Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatalának ideje:
2020. március 16.
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában:
2020. március 19-20.
A felvételről, ill. elutasításról szóló értesítés kiküldésének határideje:
2020. április. 30.
Beiratkozás:
2020. június 24.
A felvételi kérelmeket az általános iskolai tantárgyi érdemjegyek minősítése alapján rangsoroljuk. A
felvételi döntés alapját az általános iskola 6., 7. osztályának év végi és 8. osztályának félévi minősítése
adja a magyar nyelv és az irodalom, a történelem, a matematika és az idegen nyelv tantárgyakból.
Pontazonosság esetén előnyben részesül:
 a pénzügyi-számviteli ügyintéző illetve a szoftverfejlesztő és –tesztelő képzések esetén az öt
éves képzéseknél az, akinek általános iskolai matematika osztályzata jobb;
 a vállalkozási ügyviteli ügyintéző képzés esetén az, akinek általános iskolai magyar nyelv és
irodalom osztályzata jobb;
 a nyelvi előkészítős osztálynál az, akinek általános iskolai idegen nyelvi osztályzata jobb.
Azonos felvételi pontszám esetén a rangsor elkészítésénél - jogszabályban előírt módon - előnyben
részesítjük az igazoltan halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat, illetve azokat a jelentkezőket,
akiknek a lakóhelye (tartózkodási helye) az iskola székhelyén található. (Az igazolást - halmozottan
hátrányos helyzetről - a jelentkezési lap mellé kell csatolni.)
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A felvételi eljárás befejezését követően iskolánk igazgatója (szakmacsoportonként, kódszámonként)
elkészíti az ideiglenes felvételi jegyzéket, és azt az iskola portája melletti hirdetőtáblán kifüggesztjük,
honlapunkon közzétesszük. A kifüggesztett jegyzéken a tanuló oktatási azonosító számát és a felvételi
rangsorban elfoglalt helyét tüntetjük fel.
Tájékozódni tehát csak a tanuló oktatási azonosító számának ismeretében lehet!
Az alapító okiratnak megfelelően iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók középfokú oktatásanevelése a többi tanulóval együtt, azonos iskolai osztályban, integrált formában történhet.
Az enyhén mozgáskorlátozott tanulók integrált nevelését-oktatását tudjuk biztosítani abban az
esetben, ha a tanuló az épület szintjei között önállóan vagy szülői segítséggel képes közlekedni. Az
épület akadálymentesítéséig, a szülőkkel való egyeztetést követően, egyéni elbírálás alapján tudunk
fogadni tanulókat.

Egyéb információ
Iskolánk akkreditált ECDL (Európai Számítógép-használói Jogosítvány) vizsgaközpont, tehát az elvégzett
tananyag alapján a diákok helyben megszerezhetik az ECDL-bizonyítványt.
Iskolánk a Magyar Nemzeti Bank pénzügyoktatási programjának regionális mintaiskolája.
Az iskolában adottak a legkorszerűbb tárgyi, technikai feltételek (taniroda, számítógépes tantermek,
nyelvi laborok, digitális táblák, multimédiás tantermek).
A sportot kedvelőknek lehetőséget biztosítunk testedzésre: az iskolában a konditeremben, télen az
ausztriai sítáborban, nyáron a balatoni sporttáborban.
A tanulmányi munkában kiemelkedő diákok a nyári tehetséggondozó táborban gyarapíthatják
ismereteiket a Balatonnál.
Ha szeretnél bekerülni a Vas Megyei Szakképzési Centrum Horváth Boldizsár Közgazdasági és
Informatikai Szakgimnáziumába, célszerű a jelentkezési lapodon több osztályunkat, ágazatunkat is
megjelölni, az adatlapodon pedig az első helyekre iskolánk képzéseit beírni.
Szeretettel várunk iskolánkba!
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