SZENT BENEDEK KÖZÉPISKOLA ÉS
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
OM száma: 201410

TANULMÁNYI TERÜLETEK
és

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
a 2020/2021. tanévre

Szent Benedek Középiskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

Tanulmányi területek és felvételi tájékoztató
a 2020/2021. tanévre

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
A Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátsága fenntartásában működő iskola az ezer éves
pannonhalmi bencés oktatási hagyományokra épít. Számunkra fontos az egész ember – aki test, lélek
és szellem egysége – megszólítása és nevelése. Ennek szellemében különös súlyt fektetünk a tanítás
mellett a nevelésre is.
„Mi nem tantárgyakat oktatunk, hanem diákokat!”
Céljaink:
• eredményes érettségi és továbbtanulás
• sikeres szakmai vizsga, piacképes szakmák elsajátítása
• korszerű, több területen mobilizálható tudás
• kreatív, innovatív, a világra nyitott szemlélet
• keresztény értékrend
Iskolánk keresztény, katolikus iskola. Jelentkezéskor nem feltétel a vallásos háttér, de elvárjuk a belső
nyitottságot a hozzánk érkező diákoktól, akik – miután megismerték – szabadon dönthetnek arról, hogyan
fognak viszonyulni az evangélium örömhíréhez.
„Minden amit tesztek, szeretetben történjék!”
Az alábbi városokban működnek tagintézményeink:
Budaörs

Miskolc

Budapest

Szeged

Az egyes tagintézmények tanulmányi területeit, valamint a felvételi eljárás helyi rendjét és a
felvételi kérelmek elbírálásának szabályait a további oldalakon olvashatja.

„Egy jó szakma felér egy diplomával!”
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Szent Benedek Középiskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

Tanulmányi területek és felvételi tájékoztató
a 2020/2021. tanévre
A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE

• Tanulók jelentkezése a központi írásbeli vizsgára (középfokú beiskolázás központi, egységes írásbeli
vizsgája a kilencedik évfolyamra jelentkezők számára) az Oktatási Hivatal által kiadott jelentkezési lapon
2019. december 6-ig (péntek) iskoláink titkárságán
• Központi írásbeli felvételi vizsga (magyar nyelvi és matematika kompetenciákat mérő központi
feladatlapok)
2020. január 18. (szombat) 10 óra (megjelenés negyed órával korábban, személyi igazolványt hozni
kell)
Budaörsön – 2040 Budaörs, Esze Tamás u. 3.
Budapesten – 1083 Budapest, Práter u. 11.
Miskolcon – 3533 Miskolc, Kabar u. 12.
• Pótló központi írásbeli felvételi vizsga azoknak, akik a 18-ai vizsgán alapos ok miatt nem tudtak részt
venni
2020. január 23. (csütörtök) 14 óra (megjelenés negyed órával korábban, személyi igazolványt hozni
kell, valamint az előző vizsgaidőpontban történt hiányzás hivatalos igazolását be kell nyújtani)
• Központi írásbeli felvételi vizsgadolgozatok értékelésének megtekintése
Budaörsön – 2020. január 30. (csütörtök) 8-16 óra között
Budapesten – 2020. január 24. (péntek) 8:00-16:00
Miskolcon – 2020. január 28. (kedd) 8:00-16:00
• Értesítés az írásbeli felvételi eredményről
2020. február 6. (csütörtök)
• Jelentkezési lapok benyújtása iskolánkba, valamint továbbítása a Felvételi Központba (általános
iskolán keresztül)
2020. február 19-ig (szerda)
• Alkalmassági beszélgetés az általános felvételi eljárás keretében – a honlapon közzétett beosztás
szerint
Budaörsön – 2020. február 28. (péntek) (előzetes behívási sorrend a honlapon 2020. február 25től lesz elérhető)
Budapesten – 2020. február 24 - március 6. (honlapon közzétett beosztás szerint)
Miskolcon – 2020. február 24 - március 10. (8:00 órától, értesítés szerint)
Szegeden – 2020. február 20. (csütörtök)
• Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala
2020. március 16. (hétfő)
• Tanulói adatlapok módosításának lehetősége (felvételi sorrend, új kódok) az általános iskolán
keresztül
2020. március 19-20. (csütörtök-péntek)
• Felvételről vagy elutasításról szóló döntés megküldése a jelentkezőknek és az általános iskoláknak
2020. április 30. (csütörtök)

Szent Benedek Középiskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

Tanulmányi területek és felvételi tájékoztató
a 2020/2021. tanévre

BUDAÖRSI TAGINTÉZMÉNY

Telephely kódja: 011

OM azonosítója: 201410
Bencés középiskola Budaörs központjában!
2040 Budaörs, Esze Tamás u. 3.
www.szbi.hu
Tel.: +36-30-484-4957
Email: titkarsag.budaors@szbi.hu
NYÍLTNAP: 2019. november 5. (kedd) – diákoknak 9:00-tól, szülőknek 17:00-tól.

TANULMÁNYI TERÜLETEK
0020 – INFORMATIKA








5 évfolyam
a tanulmányi területen oktatott idegen nyelv az angol
a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga
eredménye alapján
a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe veszik
informatika ágazat; a megszerezhető szakképesítés: informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus
a szakmához szükséges matematikai kompetencia

0021 – KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉS LOGISZTIKA













TECHNIKUM

5 évfolyam
a tanulmányi területen oktatott idegen nyelv az angol
a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga
eredménye alapján
a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe veszik
közgazdaság ágazat; a megszerezhető szakképesítés: pénzügyi-számviteli ügyintéző
a szakmához szükséges matematikai kompetencia

0023 – KERESKEDELEM-MARKETING



TECHNIKUM

5 évfolyam
a tanulmányi területen oktatott idegen nyelv az angol
a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga
eredménye alapján
a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe veszik
közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat; a megszerezhető szakképesítés: logisztikai
technikus
a szakmához szükséges matematikai kompetencia

0022 – KÖZGAZDASÁG




TECHNIKUM

5 évfolyam
a tanulmányi területen oktatott idegen nyelv az angol

TECHNIKUM

Szent Benedek Középiskola és
Alapfokú Művészeti Iskola






Tanulmányi területek és felvételi tájékoztató
a 2020/2021. tanévre

a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga
eredménye alapján
a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe veszik
kereskedelem ágazat; a megszerezhető szakképesítés: kereskedő és webáruházi technikus
a szakmához szükséges matematikai kompetencia

FELVÉTELI KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSA
Központi írásbeli felvételi → magyar nyelv és matematika maximum 50-50 pont.
Általános iskolai tanulmányi eredmények → a 6. és 7. évfolyam tanév végi és a 8. évfolyam félévi
osztályzatainak összegeként magyar nyelv és irodalom, valamint matematika tantárgyakból, plusz a 7.
évfolyam tanév végi és a 8. évfolyam félévi osztályzatainak összegeként történelem és idegen nyelv
tantárgyakból összesen maximum 50 pont szerezhető.
Alkalmassági beszélgetés → 6-8 perces ismerkedő beszélgetés, célja többek között a szakmai
rátermettség vizsgálata és annak tisztázása, hogy a tanuló nyitott-e a keresztény értékrend
elfogadására. Kérdezzük a tanulót tanulási és életviteli szokásairól, szabadidős elfoglaltságairól,
érdeklődési területéről is. Minősítése: megfelelt / nem felelt meg.
2020. február 28. (péntek) (előzetes behívási sorrend a honlapon 2020. február 25-től lesz elérhető)

BUDAPESTI TAGINTÉZMÉNY

Telephely kódja: 015

OM azonosítója: 201410

TANULMÁNYI TERÜLETEK
0034 – általános GIMNÁZIUM






4 évfolyamos gimnáziumi képzés
első idegen nyelv: angol vagy német – második idegen nyelv: német vagy francia vagy angol
a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő tanulók is jelentkezhetnek
felvétel: a tanulmányi eredmények, valamint a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli
vizsga eredménye alapján; a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti
elkötelezettséget is figyelembe vesszük
első idegen nyelvből emelt óraszám, kötelező hittanoktatás

0035 – humán GIMNÁZIUM







GIMNÁZIUM

GIMNÁZIUM

4 évfolyamos gimnáziumi képzés
emelt szintű oktatás angol vagy német nyelv tantárgyból
első idegen nyelv: angol vagy német – második idegen nyelv: német vagy francia vagy angol
a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő tanulók is jelentkezhetnek
felvétel: a tanulmányi eredmények, valamint a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli
vizsga eredménye alapján; a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti
elkötelezettséget is figyelembe vesszük
haladó angol, haladó német, idegen nyelvből emelt óraszám, kötelező hittanoktatás

Szent Benedek Középiskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

Tanulmányi területek és felvételi tájékoztató
a 2020/2021. tanévre

0031 – KERESKEDELEM-MARKETING








TECHNIKUM

5 évfolyamos képzés
idegen nyelv: angol
a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő tanulók is jelentkezhetnek
felvétel: a tanulmányi eredmények, valamint a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli
vizsga eredménye alapján; a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti
elkötelezettséget is figyelembe vesszük; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való
megfelelés szükséges
kereskedelem ágazat; megszerezhető szakképesítés: kereskedő és webáruházi technikus
kezdő angol, haladó angol, kötelező hittanoktatás

0033 – INFORMATIKA







TECHNIKUM

5 évfolyamos képzés
idegen nyelv: angol
a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő tanulók is jelentkezhetnek
felvétel: a tanulmányi eredmények, valamint a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli
vizsga eredménye alapján; a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti
elkötelezettséget is figyelembe vesszük
informatika ágazat; megszerezhető szakképesítés: informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus
kezdő angol, haladó angol, kötelező hittanoktatás

FELVÉTELI KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSA
Központi írásbeli felvételi (január 18-án) → magyar nyelv és matematika max. 50-50 pont.
Általános iskolai tanulmányi eredmények → a 7. évf. tanév végi és a 8. évf. félévi osztályzatainak
összegeként max. 40 pont szerezhető, a következő tantárgyak figyelembe vételével: magyar nyelv és
irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv.
Elbeszélgetés (február 24 - március 6.) → 6-8 perces ismerkedő beszélgetés, célja többek között a
rátermettség vizsgálata és annak tisztázása, hogy a tanuló nyitott-e a keresztény értékrend
elfogadására, illetve kérdezzük a tanulót tanulási és életviteli szokásairól, szabadidős elfoglaltságairól,
érdeklődési területéről. (Nem pontozzuk!)
2020. február 24 - március 6. (honlapon közzétett beosztás szerint)
Pontszám egyezés esetén az elbeszélgetés tapasztalatai alapján rangsorolunk.

MISKOLCI TAGINTÉZMÉNY

Telephely kódja: 013

OM azonosítója: 201410

TANULMÁNYI TERÜLETEK
0050 – GIMNÁZIUM



GIMNÁZIUM

4 évfolyam
az első idegen nyelv az angol vagy a német, második idegen nyelv a német vagy az angol

Szent Benedek Középiskola és
Alapfokú Művészeti Iskola




a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-,
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények, és a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga
eredménye alapján; a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is
figyelembe vesszük
kötelező hittanoktatás

0051 – KERESKEDELEM-MARKETING















SZAKKÉPZŐ ISKOLA

3 szakképzési évfolyam
az első idegen nyelv az angol vagy a német
a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti,
felekezeti elkötelezettséget is figyelembe vesszük; pályaalkalmassági követelményeknek való
megfelelés szükséges
gépészet ágazat; a megszerezhető szakképesítés: gyártósori gépbeállító
gyakorlati hely biztosított, kötelező hittanoktatás

0054 – KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTŐ




SZAKKÉPZŐ ISKOLA

3 szakképzési évfolyam
az első idegen nyelv az angol vagy a német
a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti,
felekezeti elkötelezettséget is figyelembe vesszük; egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges
gépészet ágazat; a megszerezhető szakképesítés: hegesztő
gyakorlati hely biztosított, kötelező hittanoktatás

0053 – GYÁRTÓSORI GÉPBEÁLLÍTÓ




TECHNIKUM

5 évfolyam
az első idegen nyelv az angol vagy a német, emelt óraszám szakmai tantárgyakból
a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-,
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való
megfelelés szükséges; figyelembe vesszük a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is
kereskedelem ágazat; megszerezhető szakképesítés: kereskedő és webáruházi technikus
tanműhely biztosított, kötelező hittanoktatás

0052 – HEGESZTŐ




Tanulmányi területek és felvételi tájékoztató
a 2020/2021. tanévre

SZAKKÉPZŐ ISKOLA

3 szakképzési évfolyam
az első idegen nyelv az angol vagy a német
a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek

Szent Benedek Középiskola és
Alapfokú Művészeti Iskola




Tanulmányi területek és felvételi tájékoztató
a 2020/2021. tanévre

felvétel a tanulmányi eredmények alapján; a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti,
felekezeti elkötelezettséget is figyelembe vesszük; egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges
kereskedelem ágazat; a megszerezhető szakképesítés: kereskedelmi értékesítő
tanműhely biztosított, kötelező hittanoktatás

0055 – CUKRÁSZ







0056 – PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER















SZAKKÉPZŐ ISKOLA

3 szakképzési évfolyam
az első idegen nyelv az angol vagy a német
a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti,
felekezeti elkötelezettséget is figyelembe vesszük; egészségügyi és pályaalkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges
vendéglátóipar ágazat; a megszerezhető szakképesítés: szakács
gyakorlati hely biztosított, kötelező hittanoktatás

0058 – SZOCIÁLIS ÁPOLÓ ÉS GONDOZÓ




SZAKKÉPZŐ ISKOLA

3 szakképzési évfolyam
az első idegen nyelv az angol vagy a német
a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti,
felekezeti elkötelezettséget is figyelembe vesszük; egészségügyi és pályaalkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges
vendéglátóipar ágazat; a megszerezhető szakképesítés: pincér-vendégtéri szakember
kötelező hittanoktatás, tanműhely biztosított

0057 – SZAKÁCS




SZAKKÉPZŐ ISKOLA

3 szakképzési évfolyam
az első idegen nyelv az angol vagy a német
a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti,
felekezeti elkötelezettséget is figyelembe vesszük; egészségügyi és pályaalkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges
vendéglátóipar ágazat; a megszerezhető szakképesítés: cukrász
gyakorlati hely biztosított, kötelező hittanoktatás

SZAKKÉPZŐ ISKOLA

3 szakképzési évfolyam
az első idegen nyelv az angol vagy a német
a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti,
felekezeti elkötelezettséget is figyelembe vesszük; egészségügyi és pályaalkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges
szociális ágazat; a megszerezhető szakképesítés: szociális ápoló és gondozó
iskolai demonstrációs terem, kötelező hittanoktatás

Szent Benedek Középiskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

Tanulmányi területek és felvételi tájékoztató
a 2020/2021. tanévre

0059 – FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ







SZAKKÉPZŐ ISKOLA

3 szakképzési évfolyam
az első idegen nyelv az angol vagy a német
a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti,
felekezeti elkötelezettséget is figyelembe vesszük; egészségügyi és pályaalkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges
építőipar ágazat; a megszerezhető szakképesítés: festő, mázoló, tapétázó
gyakorlati hely biztosított, kötelező hittanoktatás

FELVÉTELI KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSA
Központi írásbeli felvételi – csak a gimnáziumba jelentkezőknek → magyar nyelv és matematika
maximum 50-50 pont.
Általános iskolai tanulmányi eredmények → a 6. és 7. évfolyam tanév végi, valamint a 8. évfolyam
félévi osztályzatainak összegeként maximum 60 pont szerezhető, a következő tantárgyak figyelembe
vételével: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv.
Alkalmassági beszélgetés → 6-8 perces ismerkedő beszélgetés, célja többek között a szakmai
rátermettség vizsgálata és annak tisztázása, hogy a tanuló nyitott-e a keresztény értékrend
elfogadására. (Kérdezzük a tanulót tanulási és életviteli szokásairól, szabadidős elfoglaltságairól,
érdeklődési területéről is.) Minősítése: megfelelt / nem felelt meg.
2020. február 24 - március 10. (8:00 órától, értesítés szerint)

SZEGEDI TAGINTÉZMÉNY

Telephely kódja: 016

OM azonosítója: 201410
6721 Szeged, Osztrovszky u. 5
Telefonszám: 62/543-533
Fax: 62/543-534
E-mail: titkarsag.szeged@szbi.hu
Honlap: www.szbi.hu/szeged
Pályaválasztási felelős: Hortobágyi Attila tagintézményvezető-helyettes
Pályaválasztási felelős e-mail címe: hortobagyi.attila@szbi.hu
Kollégiumi elhelyezés: Szeged város kollégiumaiban
Nyílt napok időpontjai:
2019. október 16. 8.30-14.30
2019. november 13. 8.30-14.30
2019. december 12. 8.30-14.30

TANULMÁNYI TERÜLETEK
0075 – GIMNÁZIUM





GIMNÁZIUM

4 évfolyam
az első idegen nyelv az angol
második idegen nyelv a német
a tanulmányi területre beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-, magatartásszabályozási zavarral) küzdő, illetve
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek

Szent Benedek Középiskola és
Alapfokú Művészeti Iskola




felvétel a tanulmányi eredmények alapján; a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti,
felekezeti elkötelezettséget is figyelembe vesszük
kötelező hittanoktatás
emelt szintű érettségire való felkészítés: magyar nyelv és irodalom, matematika

0071 – INFORMATIKA
















TECHNIKUM

5 évfolyam
az első idegen nyelv az angol
a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrum
zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti,
felekezeti elkötelezettséget is figyelembe vesszük
informatika ágazat; a megszerezhető szakképesítés: informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus
kötelező hittanoktatás
oktatott természettudományos tárgy: fizika
emelt szintű érettségire való felkészítés: magyar nyelv és irodalom, matematika

0073 – TURISZTIKA




Tanulmányi területek és felvételi tájékoztató
a 2020/2021. tanévre

TECHNIKUM

5 évfolyam
első idegen nyelv az angol
a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrum
zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti,
felekezeti elkötelezettséget is figyelembe vesszük
turisztika ágazat; a megszerezhető szakképesítés: turisztikai technikus
kötelező hittanoktatás
oktatott természettudományos tárgy: földrajz
emelt szintű érettségire való felkészítés: magyar nyelv és irodalom, matematika

FELVÉTELI KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSA
Írásbeli vizsga nincs.
Általános iskolai tanulmányi eredmények → az 5., 6. és 7. évfolyam tanév végi, valamint a 8.
évfolyam félévi osztályzatait pontoknak számítva maximum 100 pont szerezhető, a következő tantárgyak
figyelembe vételével: matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, földrajz
(turisztika ágazat esetén), informatika (a gimnáziumban és informatika ágazat esetén).
Alkalmassági beszélgetés → 6-8 perces ismerkedő beszélgetés, célja többek között a szakmai
rátermettség vizsgálata és annak tisztázása, hogy a tanuló nyitott-e a keresztény értékrend
elfogadására. (Kérdezzük a tanulót tanulási és életviteli szokásairól, szabadidős elfoglaltságairól,
érdeklődési területéről is.) Minősítése: megfelelt / nem felelt meg.
2020. február 20. (csütörtök)

