Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum
Arany János Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
(1072 Budapest, Nyár utca 9.)
Felvételi tájékoztató a 2017/2018. tanévre
Miért legyél „Arany”-os?










az épületgépész szakmákat nálunk sajátíthatod el,
magas színvonalú oktatásban részesülsz, mind elméletben, mind gyakorlatban,
idegen nyelveket (angol vagy német) tanulhatsz csoportbontásban,
a tervezéshez szükséges alapokat korszerű informatika termeinkben sajátíthatod el,
technikusi végzettséggel sikeres karrier vár rád,
a legkeresettebb szakmákat szerezheted meg,
a legkorszerűbb, jól felszerelt műhely és termek állnak rendelkezésedre,
tanulóbarát pedagógusok adják át tudásukat,
a legjobb cégek kínálnak tanulószerződéseket számotokra.

Ha már Aranyos lettél, akkor:








szakmai versenyeken vehetsz részt, amelyben jól felkészült szakmai tanárok segítenek,
természetjáró szakosztályunkkal hétvégenként kikapcsolódhatsz,
külföldi és belföldi kirándulásokra mehetsz tanáraink kíséretében,
színházi és egyéb kulturális látogatásokon valamint,
tanáraitokkal szakmai kirándulásokon vehetsz részt,
sportnapon mérheted össze tudásodat, kreativitásodat,
egyéb természettudományi, valamint humán versenyeken mérheted össze tudásodat.

Tanulmányi területek:

SZAKGIMNÁZIUMI OKTATÁS

54 582 01

4 + 1 év

Épületgépész technikus

Kód a jelentkezési lapon
0091

SZAKKÖZÉPISKOLAI OKTATÁS

34 582 09

34 582 12

0092

3 + 2 év

Központifűtés - és gázhálózat- rendszerszerelő
(ösztöndíjas szakma)

0093

3+ 2 év

Víz-, csatorna - és közmű – rendszerszerelő
(ösztöndíjas szakma)

0094
34 582 05

3 + 2 év

Hűtő - és légtechnikai rendszerszerelő

4 + 1 évfolyamos technikusi oktatás:
-

az oktatás a szakgimnáziumi közismereti és szakképzési kerettanterv alapján folyik,
tanult idegen nyelv: angol vagy német,
a felvétel a 7. osztály év végi, és a 8. osztály félévi tanulmányi eredménye alapján történik.

3 + 2 osztályos szakközépiskolai oktatás:
-

az oktatás a szakközépiskolai közismereti és szakképzési kerettanterv alapján folyik,
tanult idegen nyelv: angol vagy német,
a felvétel a 7. osztály év végi, és a 8. osztály félévi tanulmányi eredménye alapján történik,
a 3 éves képzést követően szakképesítést kapnak a sikeres vizsgázók,
a szakképesítés után 2 éves oktatást követően érettségi vizsgát tehetnek.

A felvételi jelentkezési lapon az alábbi információkat jelölje:
3-as pont: A továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskola adatai:
OM azonosító: 203031
Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum 1138 Budapest, Váci út 179-183.
Postázási cím: BGSZC Arany János Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, 1072 Budapest, Nyár u. 9.
Feladatellátási hely kódja: 002

Tájékozódó, ismerkedő jellegű felvételi elbeszélgetésre hívjuk be iskolánk szakgimnáziumi osztályaiba
jelentkezőket az alábbi időpontokban:
2017. 03. 06. 14:00 – 17:00

Felvételi menete:
Az ideiglenes felvételi jegyzéket honlapunkon 2017. 03. 10-ig hozzuk nyilvánosságra.
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában: 2017. március 16-17.
A felvételi jegyzéket közzétesszük iskolánk honlapján és kifüggesztjük iskolánk bejáratánál (oktatási
azonosító vagy jelszó megjelölésével) 2017. 04. 19-én
A felvételről, vagy az elutasításról szóló értesítést 2017. 04. 26- ig postázzuk.
Ha szükséges, rendkívüli felvételi eljárást tartunk 2017. május 19-ig.
Beiratkozás: 2017. 06. 22. 9:00-tól
NÉZZE MEG KISFILMÜNKET IS A BEMUTATKOZÁS MENÜPONT ALATT!

