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Református Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakképző Iskola
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tájékoztató

2016/2017

BEMUTATKOZÁS
Iskolánkban 60 év óta
folyik kereskedelmi és
vendéglátóipari szakem
berek képzése. Bernáth
Kálmán iskolaalapító tanár
nevét viseli intézményünk,
immár negyedik év óta
református fenntartású
iskolaként működünk.
Ennek megfelelő szelle
miségben, magas szakmai
színvonalon igyekszünk
oktató-nevelő munkánkat
végezni. Képzési kínála
tunkat a munkaerőpiaci
igényekhez és a diákok
érdeklődéséhez igazítjuk.
Ennek megfelelően számos
szakma, valamint érettségi
bizonyítvány megszerzésére
nyújtunk lehetőséget.
A 2016-17 tanévtől szak
mai képesítést szerzett
ifjú szakemberek jelent
kezését is várjuk 2 éves
érettségi képzésünkre.
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A tanítás a Szérűsker
ti Oktatási Centrumban,
korszerű iskolaépületben,
színvonalas szaktantermek
ben folyik, jól képzett szak
tanárok közreműködésével.

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

Szakiskola utáni érettségi

SZAKISKOLA

Az 5., 6., 7., év végi, il
letve a 8. félévi jegyeid az
alábbi tantárgyakból: ma
gyar nyelvtan, irodalom,
történelem, matematika,
idegen nyelv. (100 pont)
Egészségügyi alkal
massági vizsgálaton való
megfelelés
Pályaalkalmassági fel
mérésen való részvétel
és megfelelés

SZAKKÖZÉPISKOLA

/2016 szeptemberétől szakközépiskola/

A 8. osztály elvégzése után
iskolánkban az alábbi szak
mákat tanulhatod (tagozat
kódja, ágazati besorolása):
Kereskedelem:
02 eladó
Vendéglátóipar:
31 szakács
32 cukrász
33 pincér

Ha rendelkezel szakmunkás
bizonyítvánnyal, akkor két
éves nappali képzésünkben
érettségi vizsgát tehetsz.

/2016 szeptemberétől szakgimnázium/

Ha szakmai érettségi
végzettséget szeretnél
szerezni, azt 4 év alatt az
alábbi szakmacsoportok
ban teheted meg (tagozat
kódja, ágazati besorolása) :
01 kereskedelem
04 vendéglátóipar
05 turisztika
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Amennyiben intéz
ményünkbe szeretnél
jelentkezni, a felvételi
eljárás során az aláb
biakra kell figyelned:
Az 5., 6., 7., év végi,
illetve a 8. félévi jegyeid
(50 pont)
A központilag kiadott
egységes kompetencia
alapú írásbeli vizsgán
elért eredményed (100
pont)
Felvételi elbeszélgetés
(50 pont)

OKJ-S KÉPZÉSEINK
Ha iskolánkban érettségi
zel, az érettségi vizsga után
1 év alatt nappali tagozaton
az alábbi szakképesítése
ket szerezheted meg:
kereskedő
vendéglátásszervezővendéglős
idegenvezető
4 / www.bkkvszi.hu

Amennyiben bárme
ly más középiskolában
érettségiztél, 2 év alatt
nappali tagozaton az
alábbi szakképesítése
ket szerezheted meg:
kereskedő
vendéglátásszervezővendéglős
szakács
pincér
eladó

ERASMUS +
Az elmúlt évek során
több, számos tanulónk
fejleszthette szakmai és
idegennyelvi tudását az
Erasmus + pályázat keretei
közt megszervezett 3
hónapos bajorországi nyári

gyakorlat teljesítésével, 4
elballagott diákunk pedig
1 éves franciaországi ta
nulmányait végzi. A prog
ramnak köszönhetően a
résztvevők elhelyezkedési
esélyei jóval kedvezőbbek
az átlagosnál. Tervezzük
a pályázat kiterjesztését
angolszász nyelvterület
re is. Tanulóink idegen
nyelvi tudására igen nagy
hangsúlyt fektetünk. Külföl
di szaktanárok látogatá
sai alkalmával sor kerül
bemutató foglalkozások
megtartására, valamint
szaktanáraink rendszere
sen részt vesznek idegen
nyelvű továbbképzéseken.

PROGRAMOK
Iskolánk számos tanórán
kívüli tevékenységet kínál
fel diákjainak. A különböző
szakkörök, sportkörök
mellett tanulóink rendszere
sen megmérettetik magu
kat szakmai és tantárgyi
versenyeken is. A Bernáth
Napok keretei közt kerül
megrendezésre a Ber
náth Kupa, ahol a váci
középiskolák versengenek
egymással labdarúgás
és kézilabda sportágak
ban. A rendezvénysorozat
részét képezik továbbá
vetélkedők és előadások
is; vendégül láttuk többek
között Jókai Anna Kos
suth-díjas írónőt és Berecz
www.bkkvszi.hu / 5

András mesemondót is.
A Diáknapon iskolánk osz
tályai játékos vetélkedőkön,
főzőversenyen, illetve kü
lönböző sportágakban
mérhetik össze tudásu
kat. A 9. évfolyamosok
iskolánk életébe való
beilleszkedésének eg
yik első lépése a Csen
desnap. A gólyák külön
féle csapatépítő játékok
közben megismerhetik
egymást és tanáraikat is.
Nyílt napok
A kedves érdeklődők min
den kérdésükre választ
kaphatnak a nyílt napokon.
Várjuk a diákokat, szüleiket,
tanáraikat. Az előzetes
bejelentkezést az iskolatit
kárnál lehet megtenni.
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FONTOS INFORMÁCIÓK

IDŐPONTOK

ELÉRHETŐSÉGEINK

A törvény értelmében a
felvétel során előnyben
részesül az a tanuló, aki
rendszeresen gyakorolja
vallását és azt igazolja.
Több szak megjelölése
esetén az első helyen
választott elbeszél
getésen kell megjelenni.
A hozzánk jelentkező
diákoknak novembertől
ingyenes felvételire
felkészítő foglalkozásokat
szervezünk.
Kérjük, az ellenőrző
könyvét minden diák
hozza magával!
A beosztás az iskola
honlapján megtekinthető
lesz.

Felvételi elbeszélgetés
(szakközépiskola)
Vendéglátóipar és turisztika
2016. február 23. 13 órától
Kereskedelem
2016. február 24. 13 órától

Postai cím
2600 Vác, Brusznyai Árpád u. 6.

Pályaalkalmassági
felmérés (szakiskola)
2016. február 25. 13 órától
Nyílt napok
2015. november 10-12.
Bejelentkezés nyílt napra
2015. November 6-ig

Telefon
06-27-314-780
Fax
06-27-500-720
OM azonosító
201698
Honlap
www.bkkvszi.hu
E-mail
keri.vac@reformatus.hu
Igazgató
Solymosi Csilla
Pályaválasztási felelősök
Duhonyi Károlyné
06-27-500-724
Füstös Istvánné
06-27-500-727
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