Érettségi jelentkezés

Programjaink

A 2014-2015. tavaszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje: 2015. február 16.
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
születési anyakönyvi kivonat
személyigazolvány
lakcímkártya
oktatási azonosító
szakértői bizottság szakvéleménye
tanulói kérelem a szakvéleményben szereplők érvényesítéséhez
testnevelés ill. informatika érettségi vizsga esetén kitöltött
Nyilatkozat a középszintű testnevelési érettségihez, Nyilatkozat a középszintű informatika érettségihez
előrehozott érettségi esetén tanulói kérelem osztályozó
vizsga letételéhez és érettségire való jelentkezéshez
a letett érettségi vizsgák eredeti törzslapja
az érettségi vizsga tanulói jogviszonnyal nem rendelkező
jelentkező számára térítésköteles:
középszintű vizsga esetén tantárgyanként 16.000,- Ft, ami a
jelentkezést befogadó középiskola pénztárába fizetendő
emelt szintű vizsga esetén tantárgyanként 26.000,- Ft, amit
az Oktatási Hivatal számlaszámára kell átutalni.

Február 14. Hurkatöltő fesztivál — Tard
Február 16. Érettségi jelentkezés határideje
Február 16. Össz-tantestületi értekezlet
(Varga Márton iskola)
Február 17. DÖK Nap a Bercsényiben
Február 20. Patkóavató
(Táncsics Mihály iskola)

Szerk.: Tóth Judit Emma, inf.: toth.judit@kaszk.hu
Kiadja: FM Közép-magyarországi
Agrár-szakképző Központ
Felelős kiadó: Gál Ferenc

Feliratkozás a hírlevélre:

Február 11-én a
Kőbányai Diákönkormányzat
Valentin Napi flash-mob-ot szervez
17.00 órai kezdéssel a
Kőrösi Csoma sétányra,
melyre minden érdeklődőt
szeretettel várnak.

foigazgato@kaszk.hu

Ballagások
Varga Márton iskola: április 30. 12.00
Bercsényi Miklós iskola: április 30. 14.00
Dr. Szepesi László iskola: április 30. 16.00
Táncsics Mihály iskola: május 1. 09.00

Idén 3. alkalommal rendezzük meg a KASZK tábort, melyre várjuk a
jelentkezéseket a 4 iskola tanulóitól.

Időpont: 2015. augusztus 2-7.
Részvételi díj: 3000 Ft/fő + útiköltség
Jelentkezni az iskolai DÖK patronáló tanároknál lehetséges.

AIESEC gyakornokok
Január elején 3 aiesec gyakornok érkezett a Bercsényi Miklós, a Táncsics Mihály és a Varga Márton
tagintézményekbe, Brazíliából. A 6 hetes gyakorlati idő alatt a tanulók és kollégák angol kommunikációs
képességeit fejlesztik, előadásokat tartanak hazájukról.
Előző két számunkban Melissa Wu-val és Joao Brito-val készült interjút olvashattátok, a mostani hírlevelünkben a Váci iskolába érkezett Cinthia Tiemi Ota-val beszélgettünk.
Mesélj egy kicsit magadról, honnan jöttél, mit csinálsz a mindennapokban?
A nevem Cinthia Tiemi Ota, 20 éves, brazil állampolgár vagyok. Üzemmérnöknek tanulok Volta Redondaban (Rio de Janeiro) , de Sao José dos Campos-ban élek, így csak hétvégenként tudok hazautazni, amikor a legtöbb időt a családommal töltöm. Hét közben sokat sportolok (focizok is), tanulok, vagy a barátaimmal találkozom szívesen.
Hogy találtál Magyarországra, mint a gyakorlatod helyszínére?
Melissával régóta terveztük, hogy Európába szeretnénk jönni az AIESEC programmal, majd Melissa
egyik barátja ajánlotta Magyarországot, mivel már járt itt és nagyon jó véleménnyel volt az országról.
Aztán elkezdtünk itt helyet keresni és aztán egyre és egyre többet szerettünk volna megtudni az országról és a kultúráról is.
Mi a véleményed az országról így 5 hét után?
Csodálatos ország, tele kultúrával és fantasztikus helyekkel Budapesten és Vácon is. Miután visszatérek Brazíliába hiányozni
fog Magyarország és a barátságok, melyeket itt kötöttem.
Hogy tetszik a hó? Láttál már egyáltalán valaha hóesést?
Imádom!!! Soha nem láttam még korábban havat és nagy álmom volt már! Varázslatos pillanat volt az első hóesés, amit soha
életemben nem fogok elfelejteni!
Mi volt a legérdekesebb hely, ahol eddig voltál?
Budapesten a Széchényi fürdő volt a legérdekesebb, Vácon pedig a befagyott tó, ahol egy nagyon kellemes délutánt töltöttünk pár diákkal.
Milyen a kapcsolatod a Vácimezős diákokkal? Hogyan tudsz leginkább a segítségükre lenni?
Minden alkalommal üdvözölnek, ha segítséget kérek, mindig készségesek. Néhány tanulóval úgy érzem életre szóló barátságot kötöttünk. Azt hiszem a tanulók félnek angolul megszólalni, így minden órán igyekszem őket motiválni, hogy beszéljenek.
Remélem, hogy tudok nekik abban segíteni, hogy az angol tudásuk fejlődjön és megismerjenek más kultúrát is Európán kívül.
Mi lesz az első történet, amit meg fogsz osztani a barátaiddal az itteni emlékek közül?
Az első dolog biztosan az lesz, hogy milyen nagyszerű volt megérkezni a váci iskolába és milyen kedvesen fogadtak.
+1 kérdés: Ha küldhetnél egy mondatot a világon élő összes embernek, mi lenne az?
Éld és élvezd az életed ahogy csak tudod és semmit se bánj meg!

Tangazdasági Napok
2015. május 16.
Táncsics Mihály iskola
Floch-puszta

2015. III. szám

Valentin Napi Flash-mob

KASZK TÁBOR JELENTKEZÉS

Tavaszi Virágnapok
2015. április 18-19.
Varga Márton iskola
Budapest

HÍRLEVÉL

Szepesi Nap
2015. május 16.
Dr. Szepesi László iskola
Piliscsaba

Múzeumok Éjszakája
2015. június 20.
Bercsényi Miklós iskola
Budapest

Felsőfokú intézménybe
való jelentkezés
A jelentkezés elektronikusan történik a
ww.felvi.hu E-felvételi szolgáltatásán keresztül.
A rögzítés határideje: 2015. február 15.
Az E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldési
határideje: 2015. február 23.
A felvételi eljárás során a jelentkezőknek jelentkezéskor alapdíjat, valamint a jelentkezési helyek számától függően – kiegészítő díjat kell
fizetni.
Az alapdíj 9.000,- Ft, mely három intézménybe
való jelentkezésre jogosít, további jelentkezésekhez intézményenként 2.000,- Ft kiegészítő
díj fizetendő.
A befizetések határideje: 2015. február 15. –
megegyezik a jelentkezés határidejével.
A meg nem történt befizetés a jelentkezés figyelmen kívül helyezését vonja maga után.
A hátrányos helyzetű jelentkezők felvételi eljárás díjából 50% kedvezményre jogosultak, mely
összeg a jogosultságot igazoló dokumentumok
bemutatása után a jelentkező által megadott
bankszámlára visszautalásra kerül.
Ebben az esetben is a felvételi eljárási alapdíj
teljes összegét be kell fizetni a jelentkezéskor!

Középfokú felvételi
eljárás
2015. február 13-ig az általános iskola továbbítja
a tanulói jelentkezési lapokat a középiskoláknak.
Szóbeli meghallgatások az általános felvételi
eljárás keretén 2015. 02. 17 – 03. 06. között történnek.
A középfokú iskola 2015. március 11-éig nyilvánosságra hozza a jelentkezők ideiglenes felvételi rangsorát

Szintvizsgák
Március. 10. (kedd)
GAZDA
Március 11. (szerda)
HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ
Március 12. (csütörtök)
LOVÁSZ
Március 23. (hétfő)
VIRÁGKÖTŐ ÉS VIRÁGKERESKEDŐ
SZINTVIZSGA-ERDÉSZETI SZAKMUNKÁS
Március 26. (Csütörtök)
DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ
Március 31. (kedd)
KERTÉSZ
Április 17. (péntek)
ÉLELMISZERIPARI SZAKMUNKÁS

