Kedves Felvételizők!
Szerkesztőségünk ezzel a pár oldallal szeretne segíteni nektek, az iskolaválasztásban…Nos hol is kezdjük?
Bizonyára nem az érdekel benneteket, mikor is jött létre ez az intézmény vagy hogyan. Beszéljünk hát
arról, miért is jó választás az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola. Az közgázban (mi már csak így
emlegetjük) három 9. évfolyamos osztályközül választhatsz. A háromból kettőben 4 éves érettségire
felkészítő és szakmai előkészítő képzés folyik. A harmadik osztály nyelvi előkészítő osztály, ott 5 évig tart a
képzés, a 10. évfolyamtól pedig informatikai irányultságú közgazdasági szakmai előkészítés kezdődik.
A 4 éves oktatás első két évében közgazdasági előkészítő ismereteket tanulhatsz, az alap tantárgyak
mellett. Az 5 éves oktatásban pedig a 10-13. évfolyamon magas óraszámban informatikát és közgazdasági
alapozó tantárgyakat is tanulhattok.

Hmm idáig azt hiszem semmi újat nem tudtál meg iskolánkról, akkor folytassuk! 
Lássunk pár okot amiért érdemes idejárnod:
- Minden diákunk tanul angol nyelvet, a diákok fele pedig két nyelvet is angolt és németet.
- Érdekes és a mai világban igencsak keresett szakmákra készít fel, közgazdász, gazdasági
informatikus.
- Érettségizett diákjaink több mint kétharmada felsőfokú szakképzésben, főiskolán, egyetemen
folytatja tanulmányait
- Ha leérettségiztél az iskola lehetőséget, nyújt rá, hogy helyben szerezhess szakképesítést, egy
éves középfokú, vagy két éves felsőfokú képzésben!
- A Közgázban kreativitásod is határtalanul szárnyalhat, hiszen csatlakozhatsz az iskolaújság
szerkesztőihez, megmutathatod diáktársaidnak miben vagy a legjobb, írhatsz novellát,verseket,
fényképeid, rajzaid, vicceid is bekerülhetnek a Közgézába!
- Minden nagyszünetben zene szól, az iskola rádiónak köszönhetően
- Számos pályázaton, és versenyen vehetsz részt, ahol megcsillogtathatod a tudásod!
Remélem máris megjött a kedved, hogy te is Közgázos legyél! Persze itt sem minden fenékig tejfel,
de hol az? A testnevelés órán itt is elfáradsz, ha felmérés van, persze itt is megvan az alap
követelmény de odafigyeléssel, szorgalommal és egy kevés munkával remek eredményeket érhetsz
el! A Közgázban dolgozó tanárok nagy részét, pedig biztosra veszem, hogy imádni fogod! Itt
minden nap jól érezheted magad, hiszen ez ugyan annyira fontos szempont, mint az, hogy milyen
eredményeket érsz el… nem?
Na de akkor kicsit térjünk vissza ismét a formalitásokhoz.
A felvételi eljáráson szerezhető pontok: (11-12-13-14-es és 16-os kódszámon)
Tanulmányi eredmény alapján 100 pont hozható, amely az alábbi tantárgyak 5., 6., 7. év végi és 8.
év félévi jegyeinek összegéből adódik:
magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika, idegen nyelv, történelem. A központi írásbeli vizsgán
összesen 100 pont szerezhető (tantárgyanként 50).
A 15-ös kódszámon:
Tanulmányi eredmény alapján 50 pont hozható (az előbbi kódszámoknál felsorolt tantárgyak osztályzatainak
összege felezve).
A központi írásbeli vizsgán 100 pont szerezhető. Az angol nyelvi szóbeli meghallgatáson maximum 50 pont
szerezhető.

9. évfolyamon induló osztályok

9. A
(11-es és 12-es kódszám) angol idegen nyelvet tanuló 4 éves képzésű osztály, heti 5 óra angol
nyelv haladó vagy kezdő szintről, közgazdasági alapozó képzés, érettségi után javasolt szakmai képzés:
pénzügyi, gazdaságszervezési szakmák
9. B
(13-as és 14-es kódszám) angol és német idegen nyelvet tanuló 4 éves képzésű osztály, ahol az
egyik csoportban az angol, a másik csoportban a német a haladó szintről induló nyelv, közgazdasági
alapozó képzés, érettségi után javasolt szakmai képzés: pénzügyi, gazdaságszervezési szakmák
9. C
(15-ös és 16-os kódszám) angol nyelvi előkészítő osztály: 5 éves képzés, intenzív nyelvi
előkészítés angol nyelvből kezdő vagy haladó szintről, a haladó csoport 2. idegen nyelvként németet is
tanul, informatikai irányultságú közgazdasági alapozó képzés, érettségi után javasolt szakmai képzés:
gazdasági informatikus, pénzügyi, gazdaságszervezési szakmák.
A központi felvételi időpontja: 2012. január 21. (szombat) 10 óra.
Pótfelvételi: 2012. január 26. (csütörtök) 14 óra.
Angol nyelvből szóbeli vizsgát kell tennie azoknak a diákoknak, akik a nyelvi előkészítő osztály
haladó angol csoportjába jelentkeznek (15-ös kód).
Az angol nyelvi szóbeli felvételi vizsgák időpontja: 2012. március 6-8 között délutánonként (egyéni
behívás szerint), helyszíne az iskolánk épülete.
A jelentkezők rangsorolása az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján számolt pontszámok
és a központi írásbeli vizsgán elért eredmény összeadott pontszámai alapján történik. A 15-ös kódra
történő jelentkezés esetén a szóbeli meghallgatáson elért eredmény is beleszámít az összpontszámba.
Kódszámok
11
12
13
14
15
16

angol haladó, közgazdasági alapozó
angol kezdő, közgazdasági alapozó
angol haladó, német kezdő, közgazdasági alapozó
német haladó, angol kezdő, közgazdasági alapozó
nyelvi előkészítő angol haladó, informatikai irányultságú közgazdasági alapozó
nyelvi előkészítő angol kezdő, informatikai irányultságú közgazdasági alapozó
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És persze még sok-sok fontos infót találtok a Közgáz honlapján : www.igk.hu

Sok sikert a központihoz!!! És Nagyon remélem, hogy jövőre, már személyesen is
találkozunk, mikor az iskolánk tanulói lesztek!!! 

