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Bemutatkozás
Az iskolát 1967-ben alapították, fő profilja alapítása óta a szakképzés, az 1990-es évektől
informatikai szakirányban. A BMSZC Bláthy jelenleg kizárólag informatikai szakgimnáziumi
képzéssel foglalkozik.
Az intézménynek otthont adó iskolaépület 1987-ben épült, jelenleg 10 számítógépteremben közel
200 számítógépes munkaállomás áll a diákok rendelkezésére. A géptermek közül négy CISCO
hálózati akadémiai, egy-egy pedig ORACLE akadémiai oktatóterem, ECDL vizsgaterem illetve
Arduino szakköri terem az ehhez szükséges eszközparkkal és szoftverállománnyal felszerelve.
Az iskola tanulói középiskolai tanulmányaik végeztével, az érettségi vizsga utáni további egy tanév
alatt Informatikai rendszerüzemeltető vagy Szoftverfejlesztő az OKJ-ben szereplő szakképesítést
szerezhetnek.

A 2018/2019. tanévben induló képzéseink
Tagozatkód

Képzés

0025

5 éves, a 9/ny évfolyamon angol nyelvi előkészítő tanévvel induló
szakgimnáziumi képzés az informatika ágazatban, szoftverfejlesztő

0024

4 éves szakgimnáziumi képzés az informatika ágazatban, informatikai
rendszerüzemeltető

0023

4 éves szakgimnáziumi képzés az informatika ágazatban,
szoftverfejlesztő

A BMSZC Bláthyban letett sikeres érettségi vizsga után, a középiskolai felvételinél
megjelölt tagozattól függetlenül választhatják a tanulók a szoftverfejlesztő vagy
informatikai rendszerüzemeltető szakmát a befejező évfolyamon, ezért a jelentkezésnél
érdemes lehet több tagozatot is megjelölni.

Általános információk az informatikai szakgimnáziumi képzésről
A négy, illetve az öt év során a tanulók a közismereti tárgyak mellett szakmai előkészítő-, alapozó
tárgyakat, és emelt óraszámban angol nyelvet tanulnak. Mindkét tagozatra várjuk azokat a tanulókat
is, akik az általános iskolában nem az angol nyelvet tanulták. A tanulmányok lezárásaként
informatikai ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgára kerül sor.
Az érettségi vizsgán a tanuló a következő vizsgatárgyakból ad számot tudásáról:
a) magyar nyelv és irodalom,
b) történelem,
c) matematika,
d) idegen nyelv,
e) kötelezően választandó vizsgatárgy: informatika ismeretek ágazati szakmai érettségi
vizsga.
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A kötelező és a kötelezően választandó mellett további vizsgatárgyakból is tehető érettségi vizsga.
A szakgimnáziumi érettségi bizonyítvány érettségi végzettséget tanúsít, jogszabályban
meghatározottak szerint felsőoktatási intézménybe való felvételre, szakképzésbe való
bekapcsolódásra jogosít, valamint Irodai informatikus (OKJ 52 481 02) szakképesítést jelent, ami
munkakör betöltésére, tevékenység folytatására biztosít lehetőséget.
Az érettségi vizsga sikeres letétele után tanulmányaikat az 5/13. évfolyamon folytatva tanulóink
Informatikai rendszerüzemeltető (OKJ 54 481 06) vagy Szoftverfejlesztő (OKJ 54 213 05)
képesítést szerezhetnek.
Az angol nyelven kívül emelt szinten is lehet tanulni fizikát, magyar nyelv és irodalmat, matematikát,
informatikát, szakmai alapozó tárgyakat és történelmet.
A nyelvi előkészítő évfolyammal induló képzésben a 11-12. osztályban – választható módon –
lehetőség van a német nyelv tanulására.
A tanulmányok során a tananyagba beépítve a tanulók elsajátítják a CISCO CCNA vizsgához
szükséges ismereteket is.
Aki az érettségi vizsgán hatodik tantárgynak az informatikát választja – közép- és emelt szinten
egyaránt –, jeles osztályzat esetén ECDL bizonyítványra jogosult. Az ECDL bizonyítvány már a
középiskolai tanulmányok alatt is megszerezhető, mert az iskola ECDL vizsgaközpontként is
működik.
A BMSZC Bláthyban megfelelő érdeklődés esetén ORACLE, Arduino és fizika szakköröket és
különböző sportköröket indítunk.

Felvételi a BMSZC Bláthyba
A BMSZC Bláthyba jelentkező tanulóknak tanulmányi területtől függetlenül (azaz mindkét tagozaton)
matematikából és magyar nyelvből a központi írásbeli felvételi vizsgán (Központi írásbeli
felvételi vizsga a kilencedik évfolyamra), továbbá szóbeli meghallgatáson (felvételin) kell részt
venniük.
A szóbeli vizsga célja kettős. Tájékozódunk arról, hogy a BMSZC Bláthy pedagógiai programjában
lefektetett célok előreláthatólag mennyire esnek egybe az adott felvételiző terveivel, elképzeléseivel.
Vizsgáljuk továbbá a jelentkező gondolkodási, problémamegoldási készségét, érdeklődését,
nyitottságát annak megállapítására, hogy az adott tanuló előreláthatólag milyen eredményességgel
fogja teljesíteni az iskola által támasztott követelményeket.
A szóbeli vizsga időtartama: körülbelül 10 perc.
A szóbeli vizsga tartalma: Beszélgetés a tanuló, az informatikához – továbbá nyelvi előkészítő
tagozatra jelentkezés esetén az angol nyelvhez – való vonzódásáról, kapcsolódásairól,
algoritmizálási képességeiről, olvasmányélményeiről, szabadidő-tevékenységeiről, sportról.
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A felvételi elbírálása
• az általános iskolai tanulmányi eredmények (a matematika, az idegen nyelv, a történelem,
az irodalom, a magyar nyelv 5., 6., 7. osztály év végi és 8. osztály félévi, valamint a fizika
6., 7. osztály év végi és 8. osztály félévi jegyeinek eredménye),
• a központi, egységes írásbeli felvételi matematika eredménye,
• a központi, egységes írásbeli felvételi magyar nyelv eredménye és
• a szóbeli meghallgatás (felvételi) eredménye alapján történik.
A felvételi rangsort a fentiek alapján készítjük el úgy, hogy
• a központi, egységes felvételin megszerzett eredmények adják az összpontszám 50%át,
• a szóbeli meghallgatás (felvételi) eredménye adja az összpontszám 25%-át,
• és az általános iskolából hozott eredmény adja az összpontszám 25%-át.

Azonos teljesítményt elérő felvételizők rangsorolásának szabályai
A felvételizők rangsorolásának szabályait az emberi erőforrások miniszterének a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete 40. §-ának (3)
bekezdése írja elő. Eszerint „(3) A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben kell
részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének településén található, vagy akinek különleges helyzete ezt
indokolja.”
Különleges helyzetű az a tanuló,
a) aki súlyosan beteg családtaggal él közös háztartásban,
b) akinek családtagja tartós kórházi kezelés alatt áll,
c) aki a vele közös háztartásban élő testvérét rendszeresen bölcsődébe, óvodába, iskolába kíséri, vagy ezekből
hazaviszi,
d) akit szülőjének írásbeli kérelmére az iskola diákönkormányzatának vezetőjéből, a diákönkormányzat működését
segítő tanárból és a nevelőtestület képviselőjéből álló alkalmi bizottság annak nyilvánít. A nevelőtestület
képviselőjét az igazgató delegálja.
Az a) pont szerinti okot orvosi, a b) pont szerintit kórházi igazolással, a c) pont szerinti okot pedig szülői (gondozói)
nyilatkozattal és bölcsődei, óvodai, iskolai igazolással kell alátámasztani.
Az előnyben részesítés után is azonos helyzetben lévő tanulók felvételi rangsorát a következő szempontok szerint
állítjuk fel:
•
Az azonos pozíciójú tanulók közül a rangsorban az a tanuló kerül előrébb, akinek a központi írásbelin
(matematika és magyar nyelv) elért eredménye jobb.
•
Amennyiben ezután még mindig vannak azonos helyzetű tanulók, közülük az kerül előrébb, akinek a
matematika írásbeli felvételi eredménye jobb.
•
Ha ezek után még mindig vannak megegyező megítélésű jelentkezők, az a tanuló kerül előrébb, akinek a
szóbeli meghallgatáson elért eredménye jobb.
•
Legvégső esetben, ha az előnyben részesítés és a további három szempont figyelembevétele után továbbra is
van holtverseny, az érintett tanulók közötti sorrendet a holtversenyben lévő tanulóknak egyenlő esélyt biztosító
sorsolással döntjük el.

A sajátos nevelési igényű tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban
Amennyiben a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő jelentkező élni kíván a 2011. évi CXC. törvény 51. § (5) bekezdésében biztosított jogával, a
jelentkezési laphoz csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmet, valamint a szakértői bizottság
véleményét. Az igazgató a kérelemről döntését határozat formájában hozza meg. Az igazgató
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döntésében rendelkezik az iskolai tanulmányok során a tanuló által használt, megszokott eszközök
biztosításáról, az írásbeli dolgozat elkészítéséhez a munkaidő meghosszabbításáról, a vizsga
meghatározott részeinek (pl. helyesírás) értékelése alóli felmentésről.
A BMSZC Bláthyban bizonyos feladatrészek értékelése alóli felmentés esetén a megmaradó
feladatokban elért eredményt számítjuk át arányosan. Az írásbeli felvételi során tejes tantárgyi
(magyar vagy matematika) mentesség nem adható.

Felvételi előkészítő
A sikeresebb felvételi vizsga érdekében iskolánkban felvételi előkészítő tanfolyamot tartunk a 8.
osztályosoknak. Jelentkezni online a Bláthy honlapján (www.blathy-bp.sulinet.hu) lehet. A felvételi
előkészítő foglalkozásokat 2017. január 18-ig, csütörtökönként 15:25-től tartjuk. A felvételi előkészítő
tantárgyai: matematika; magyar nyelv és irodalom. A felvételi előkészítő foglalkozásokon való
részvétel ingyenes, de előzetes jelentkezéshez kötött!

Központi írásbeli felvételi
Iskolánk központi írásbeli vizsgát tart matematikából és magyar nyelvből a kilencedik évfolyamra
jelentkezők számára. A jelentkezési lap a BMSZC Bláthy honlapjáról letölthető.
A központi írásbeli felvételire a jelentkezés határideje: 2017. december 8., közvetlenül a vizsgát
szervező középiskolában. Az időpont elmulasztása kizárja az iskolánkba történő felvétel
lehetőségét.
A központi írásbeli vizsga időpontja: 2018. január 20. 1000, pótnap: 2018. január 25. 1400. Az
írásbeli kezdete előtt fél órával kell megjelenni a vizsga helyszínén.
A központi írásbeli vizsga dolgozatainak megtekintése: A központi írásbeli vizsga értékelt
dolgozatait 2018. január 29-én 8 és 16 óra között lehet megtekinteni, lefényképezni, esetleg
észrevételt tenni.
Az értékelőlapok átvétele: A központi írásbeli felvételi vizsga eredményéről a tanulók „Értékelő
lap”-ot kapnak. Az értékelő lapot a felvételiző vagy gondviselője 2018. február 5-én és 6-án 8 órától
14.30-ig veheti át az iskola titkárságán. A középiskolá(k)ba történő jelentkezéskor szíveskedjenek
az értékelő lapot, vagy másolatát a felvételi jelentkezési laphoz mellékelni.

Jelentkezés a középiskolába
A középiskolai jelentkezési lapokat a tanuló általános iskolájában kell leadni, ennek pontos
menetéről és határidejéről (2018. február közepe) az általános iskola tud tájékoztatást adni.
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Szóbeli felvételi
A szóbeli felvételi részletes beosztásáról az iskola weblapján adunk tájékoztatást, illetve e-mailben
küldünk értesítést, ezért kérjük, hogy a középiskolai jelentkezési lapon az értesítési adatoknál
feltétlenül adjanak meg e-mail elérhetőséget!
Az iskolai szóbeli meghallgatás (felvételi) időpontja: 2018. február 26-28. 1230-től, külön
beosztás szerint.
Szóbeli pótnapok: 2018. március 1. és 2018. március 2. 1500 óra. A pótló alkalom csak a szóbeli
felvételi alapos okkal történő elmulasztása esetén vehető igénybe. A mulasztást meg kell indokolni
(pl. orvosi igazolással).

Továbbtanulási szülői tájékoztató értekezlet
A továbbtanulási szülői tájékoztató értekezletünk helye és időpontja: 1032 Budapest, Bécsi út 134.,
2017. november 13. hétfő 1730.

Nyílt napok a BMSZC Bláthyban
2017. november 7 - 10-ig és november 22-én naponta 9 és 13 óra között nyílt napokat tartunk a
Bláthyban. Az érdeklődőknek bemutatjuk az iskolát, a nyolcadikosok választhatnak a nekik
szervezett programok (hálózat telepítés, kábelszerelés, programozás) közül. Szakmai és
közismereti órák is meglátogathatók. A nyílt napokra előzetesen az iskola honlapján lehet
regisztrálni.

A felvételivel kapcsolatos legfrissebb információk: http://www.blathy-bp.sulinet.hu
Kérdéseiket az alábbi e-mail címre küldhetik: felveteli@blathy-bp.sulinet.hu

Budapest, 2017. október 17.
 Madarász Péter s. k.
igazgató
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