Kedves Nyolcadikos Diákok!

Bernáth Kálmán Református
Gimnázium,
Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Technikum és Szakképző Iskola

Iskolánkban több mint 60 éve folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése. 2012. óta református fenntartásban működünk, a református szellemiségnek megfelelően
magas szakmai színvonalon igyekszünk oktató-nevelő munkánkat végezni. Képzési kínálatunkat a munkaerőpiaci igényekhez és a diákok érdeklődéséhez igazítjuk. Ennek megfelelően számos szakma, valamint érettségi bizonyítvány megszerzésére nyújtunk lehetőséget. A 2017/2018. tanévben
nagy sikerrel elindítottuk gimnáziumi osztályunkat is,
melyre nagy a tanulói érdeklődés. Az oktatás a Szér űsker ti
Oktatási Centrum korszerű iskolaépületében, színvonalas tantermekben, tankonyhákban folyik, jól képzett szaktanárok
közreműködésével.

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
2022/2023

Tekintsétek meg honlapunkon a számotokra készült bemutatkozó filmünket, nézzetek be
hozzánk a kisfilm segítségével! Válogassatok képzési kínálatunkból,
jelentkezzetek bátran, partnereitek
leszünk céljaitok elérésben!
Szeretettel várunk benneteket!
Áldás, békesség!

•

Solymosi Csilla
igazgató

1

2

Gimnázium

Mit tanulhatsz iskolánkban?
1.

Gimnázium (4 tanév): általános érettségi vizsga

2.

Technikum (5 tanév): az alábbi ágazati

Nagy örömünkre szolgál, hogy a Reformáció 500. emlékévében
iskolánkban elindult az általános tantervű gimnáziumi képzés.
Gimnáziumi osztályunkba elsősorban azokat a diákokat várjuk,
akik felsőoktatási intézményben szeretnének továbbtanulni és ennek érdekében a közismereti tárgyakat magas színvonalon kívánják elsajátítani.
Különös hangsúlyt helyezünk az angol és német idegen nyelvek
oktatására.

képzésre jelentkezhetsz:

Turizmus-vendéglátás
Kereskedelem
Közlekedés és szállítmányozás

A 12. évfolyam végén érettségi vizsga tehető a közismereti tárgyakból.
13. évfolyam végén szakmai vizsgával teljesítik a tanulók
az ötödik érettségi tárgy és a technikusi vizsga követelményeit.
Az 5-éves képzés érettségi bizonyítványt és szakirányú
technikusi oklevelet ad az alábbiak szerint:
Turisztika
- Turisztikai technikus
Vendéglátóipar - Vendégtéri szaktechnikus
Kereskedelem - Kereskedő és webáruházi technikus
Közlekedés és szállítmányozás:- Logisztikai technikus

3.

Szakképző iskola (3 tanév): Szakmai vizsgával zárul a

képzés a következő szakirányokon:
Cukrász
Pincér –vendégtéri szakember
Szakács

TAGOZATKÓD:· 0101 ÁLTALÁNOS GIMNÁZIUM
Az érettségi bizonyítvány birtokában lehetőség nyílik felsőoktatásban továbbtanulni, vagy intézményünkben érettségire épülő
OKJ-s szakmai bizonyítványt szerezni.
OKJ-s képzéseink:

- Turisztikai technikus
- Vendégtéri szaktechnikus
- Kereskedő és webáruházi technikus
- Logisztikai technikus

Amennyiben intézményünkbe szeretnél jelentkezni, a felvételi
eljárás során az alábbiakra kell figyelned:
· Az 5., 6., 7., év végi, illetve a 8. félévi jegyeid az alábbi tantárgyakból: magyar nyelvtan, irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv (max. 100 pont)
 Központi írásbeli vizsgán elért eredmény (max.100 pont)
 Felvételi elbeszélgetés (max. 50 pont)

www.bkkvszi.hu
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Technikum

Szakképző Iskola

Érettségit és szakmát szeretnél?

A 8. osztály elvégzése után iskolánkban az alábbi szakmákat
tanulhatod.

Technikum (5 év): az alábbi képzésre jelentkezhetsz:

VENDÉGLÁTÓIPAR:
0031 SZAKÁCS
0032 CUKRÁSZ
0033 PINCÉR—VENDÉGTÉRI
SZAKEMBER

Turisztika:
- Tagozatkód: 0005
Vendéglátóipar :
- Tagozatkód: 0004
 Kereskedelem:
- Tagozatkód: 0001
 Logisztika:
- Tagozatkód: 0006
A technikusi képzés az 5. év végén érettségi és technikusi bizonyítvány megszerzésével zárul.



Az érettségi vizsgával az alábbi végzettséget kapják tanulóink:
Turisztika:
- Turisztikai technikus
Vendéglátóipar :
- Vendégtéri szaktechnikus
 Kereskedelem:
- Kereskedő és webáruházi technikus
 Közlekedés és
szállítmányozás:
- Logisztikai technikus
A technikusi végzettség előnyt jelent szakirányú felsőfokú továbbtanulás esetén!
Amennyiben intézményünkbe szeretnél jelentkezni, a felvételi
eljárás során az alábbiakra kell figyelned:

Az 5., 6., 7., év végi, illetve a 8. félévi jegyeid az alábbi
tantárgyakból: magyar nyelvtan, irodalom, matematika,
történelem, idegen nyelv (max. 100 pont)

Központi írásbeli vizsgán elért eredmény (max. 100 pont)

Felvételi elbeszélgetés (max. 50 pont)

A képzés időtartama 3 év a fenti szakmákban.
Amennyiben intézményünkbe szeretnél jelentkezni, a felvételi
eljárás során az alábbiakra kell figyelned:

Az 5., 6., 7., év végi, illetve a 8. félévi jegyeid az alábbi
tantárgyakból: magyar nyelvtan, irodalom, matematika,
történelem, idegen nyelv (maximum 100 pont)

Egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés

Pályaalkalmassági felmérésen való részvétel és megfelelés
Az ERASMUS+ pályázat keretében diákjainknak lehetőségük
van külföldi szakmai gyakorlatra, ahol angol vagy német
nyelvtudásukat fejleszthetik, miközben értékes külföldi szakmai
tapasztalatokra tehetnek szert.

www.bkkvszi.hu
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Fontos időpontok:

Iskolai életünk
Iskolánk számos tanórán kívüli tevékenységet kínál fel diákjai részére. A különböző szakkörök, sportkörök mellett tanulóink rendszeresen megmérettetik magukat szakmai és tantárgyi versenyeken.
Nagy hagyománya van a minden évben megrendezett Bernáth Kupa labdarúgó versenynek, melyre szeretettel hívjuk a váci középiskolákat.
A Diáknapon iskolánk osztályai játékos vetélkedőkön, főzőversenyen, illetve különböző sportágakban mérhetik össze tudásukat.
A 9. évfolyamosok iskolánk életébe való beilleszkedésének egyik
első lépése a Csendesnap. A gólyák különféle csapatépítő játékok
közben megismerhetik egymást és tanáraikat, valamint tanulásmódszertani előkészítőn vehetnek részt.

Fontos információk
 A törvény értelmében a felvétel során előnyben részesül az a
tanuló, aki rendszeresen gyakorolja vallását, és azt igazolja.
 A felvételi elbeszélgetések időpontjait weboldalunkon tesszük
közzé.
 Minden további felvételivel kapcsolatos információ a honlapunkon megtalálható.

Írásbeli felvételi vizsga időpontja:2022. január 22. 10 óra
Jelentkezési határidő a vizsgára:2021. december 3.
Felvételi elbeszélgetés, pályaalkalmassági felmérés:
2022. március 2-3-4. 13:00 órától
(A vírushelyzettől függően)
A szóbeli meghallgatások pontos beosztását weboldalunkon
tesszük közzé.

Elérhetőségeink:
Posta cím:

OM azonosító:
Telephely kód:
Honlap:
E-mail cím:
Igazgató:

2600 Vác, Brusznyai Árpád utca 6.

201698
001

www.bkkvszi.hu
keri.vac@reformatus.hu
Solymosi Csilla

Pályaválasztási felelős:
Haluszka Tibor igh.: Tel: 06-27-500-725
Szakolczai Gáborné titkár: Tel:06-27-500720

www.bkkvszi.hu
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