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Tisztelt Szülő! 

Kedves érdeklődő Diák, leendő Tanulónk! 
 

Szakképző iskolánk „Nyitott kapu” programsorozatot tart az alábbi időpontokban 

beiskolázás előtt lévő, 8. évfolyamos általános iskolás tanulók és szüleik részére. 

Iskolánk három ágazatban: logisztikában, informatikában és kereskedelemben 

képez technikumi és szakképző iskolai tanulókat. Budapesten kívül számos gyerek 

érkezik hozzánk a Pest megyei agglomerációból is. 

A programsorozat az alábbi napokon 9 órakor kezdődik: 

 

 2021. október 4. (hétfő) 

 2021. október 11. (hétfő) 

 2021. november 3. (szerda) 

 2021. november 15. (hétfő) 

 2021. november 24. (szerda) 

 2021. december 1. (szerda) 

 2021. december 8. (szerda) 

 2022. január 12. (szerda) 

  

Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy intézményünkben a BPS 

(https://budapestschool.org/hu/) és a BGSZC (https://bgszc.hu/) együttműködésének 

köszönhetően a 2021-2022-es tanévben újra elindul a BGS CODE Szász osztály, mely 

informatika fókuszú technikumi osztály (http://www.szasziskola.hu/informatika/).  

Ebben az osztályban minden tanuló a kijelölt tanulási céljain dolgozik saját mentora 

segítségével. Ez sokkal több, mint egy szoftverfejlesztői képzés. Nemcsak a mentortól 

tanulnak a diákok, hanem a technológiai szektorban aktívan dolgozó szakemberektől. 

Modern, agilis fejlesztői módszereket követve állítjuk össze a tanulási programot, amely 

követi a munkaerőpiac által meghatározott igényeket.  

 

Az informatika ágazat mellett logisztika (http://www.szasziskola.hu/logisztika/) és 

kereskedelem (http://www.szasziskola.hu/kereskedelem/) területen is indítunk 

technikumi képzéseket; logisztikai technikus valamint kereskedő és webáruházi 

technikusi végzettséget szerezhetnek tanulóink. Szakképző iskolában „Kereskedelmi 

értékesítő” képzést indítunk.  

Intézményünk jól megközelíthető, hiszen a Stadionok metró megállójánál található. 

Minden termünk kiépített projektorral, laptoppal felszerelt. Tanulóinknak biztonságos, 

nyugodt környezetet biztosítunk, ahol mindent megadunk számukra céljaik eléréséhez.  
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Intézményünk tömegközlekedéssel jól megközelíthető, hiszen az M2 Puskás Ferenc 

metrómegállójánál, ill. az 1-es villamos megállójánál található. Minden termünk 

kiépített projektorral, laptoppal felszerelt. Tanulóinknak biztonságos, nyugodt 

környezetet biztosítunk, ahol mindent megadunk számukra céljaik eléréséhez.  

  
A felvételi követelményekről: a technikumi osztályokban a felvételihez az általános 

iskolai eredmények és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye, a BPS Code 

Szász osztályba ezen kívül még egy angol nyelvű teszt is szükséges.  Szakképző 

iskolába történő jelentkezésnél kizárólag az általános iskolai eredményeket vesszük 

figyelembe.  
 

A „Nyitott kapu” programsorozatra előzetes bejelentkezés nem szükséges, 

de a felveteli@szasziskola.hu e-mail címen kérdéseiket eljuttathatják az 

iskola felé. 
 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 
 

Budapest, 2021. szeptember 17. 

Képes Józsefné igazgató megbízásából: 

 

Vendégh Zsolt 

beiskolázási munkaközösségvezető 

 

felveteli@szasziskola.hu  

vendegh.zsolt@szasziskola.hu  

www.szasziskola.hu  
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