Felvételi tájékoztató
Miért minket válassz?
Minket válassz, ha olyan középiskolát keresel, ahol
-

piacképes szakmát tanulhatsz;
ahonnan majd könnyen mehetsz tovább egyetemre, főiskolára;
jól, nagyon jól, kiválóan meg tudsz tanulni angolul és németül;
a digitális eszközök használata nem tiltott, hanem a tanórák része;
21. századi, digitális oktatási környezetben tanulhatsz;
sok sportolási lehetőség (pl. az iskola saját konditerme) áll a rendelkezésedre!

Minket válassz, ha nem szeretnél sok időt elvesztegetni reggel és délután az iskolába utazással!
Várunk, ha részese szeretnél lenni egy nagy kalandnak, egy 21. századi, modern, digitális iskola
indulásának!
Miért érdemes technikumi osztályt választani?
-

-

A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit.
Matematikából, magyarból, történelemből, valamint egy idegen nyelvből ugyanaz a
tananyagtartalom, mint a gimnáziumban. Ezekből a közismereti tantárgyakból érettségi
vizsgával zárul az oktatás, előrehozott érettségi lehetőséggel.
A nyelvvizsga megszerzésére is sok segítséget kapsz, és itt is van 1. és 2. nyelv.
Nem kell ötödik érettségi tantárgyat választani, mivel a szakmai vizsga lesz az ötödik
érettségi tantárgy.
A technikusi vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít.
Közgazdasági szakirányban könnyebb lesz továbbtanulni, a felsőoktatásban helytállni.
Az 5. év elvégzése után egyszerre kapsz érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet.
Úgy lehetsz középiskolás, hogy kapsz ösztöndíjat, duális képzés esetén pedig
munkaszerződést ajánl a vállalat, vagyis jövedelmed lesz.

Az iskoláról
2022 szeptemberében indítja első osztályait a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium. Az
eredeti terveknek megfelelően, már a jövő tanévre is várja 8. osztályos tanulók jelentkezését a BIT.
Az intézménybe középiskolai felvételi eljárás keretében lehet hamarosan jelentkezni. Az első évben
egy technikumi és egy gimnáziumi osztály indul majd.
Októberben megkezdődik az intézmény építése. A nagyszabású beruházást alapos tervezés előzte
meg, melyben vezető építészeti, pedagógiai, digitalizációs és fenntarthatósági szakemberek
dolgoztak szorosan együttműködve azért, hogy egy valóban kiemelkedő, 21. századi iskolaépület
születhessen meg. A teljes kivitelezés 2022 decemberében fog majd csak befejeződni, de tekintettel
a helyben felmért igényekre, a fenntartó fontosnak tartja, hogy az első osztályok már 2022
szeptemberében elindulhassanak.
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Így, mindössze csak egy félévre, 2022 szeptemberétől a frissen felújításra kerülő bicskei Vajda János
Technikum épülete fog otthont adni a BIT-nek. A modern oktatási környezet így az első félévben is
biztosított lesz, ahogy a kiemelkedő színvonalú oktatás is, mivel az átmeneti helyszínen is már a BIT
tanárai várják majd a beiratkozó diákokat. Az első félévet követően a BIT hazatér Biatorbágyra, az új
épületbe.
A Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium mindent meg fog tenni, hogy az átmeneti
időszakban segítse a diákokat az iskolába jutásban, illetve a tanrendet is a közösségi közlekedéshez
igazítja majd.
A két induló osztály közül az egyik pénzügy-számvitel technikumi, a másik gimnáziumi osztály lesz,
míg a 2023-24. tanévtől kezdődően további technikumi osztályok is indulnak majd, a pénzügyszámvitel mellett logisztikai és informatikai területen.
A Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium nemcsak épületében, de pedagógiai
célkitűzéseiben és gyakorlatában is innovatív lesz. Az intézménybe felvételt nyerő diákok a
legmodernebb digitális technológiákat használó, 21. századi innovatív nevelési környezetben
kaphatnak támogatást készségeik, személyiségük és ismereteik fejlesztéséhez. Az iskola felmenő
rendszerben 500 diák számára biztosít a hazai oktatási piacon kiemelkedő minőségű oktatást. A
2023-24. tanévtől a leendő diákok olyan kiemelkedően piacképes gazdasági tudást kínáló területek
közül választhatnak szakirányt, mint:





logisztika,
pénzügy-számvitel,
informatika,
valamint gimnáziumi képzés.

A BIT az oktatási környezet kialakításában és az oktatási módszertanban is épít a legkorszerűbb
nemzetközi és hazai modellekre és tapasztalatokra. Hazánkban egyedülálló módon be kívánja
építeni a világszerte elismert dán szakképzési rendszer jó gyakorlatait és innovációit, szoros
együttműködésben elismert dániai intézményekkel.
Az iskolaépület - látványterv
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Adataink, elérhetőségeink
BIT
Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium
Fenntartó:

Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért
Alapítvány

OM azonosító:

910018

Telephely kódja:

001

Cím:

2060 Bicske, Kossuth tér 3.

Telefonszám:

+3670 706 0878

E-mail cím:

felveteli@bit-edu.hu

Honlap:

https://bit-edu.hu/
2021. november 10. 17 óra

Tájékoztató előadás:

Művelődési Központ
2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 1.

Induló osztályaink
0001 Gimnáziumi osztály
0002 Gazdálkodás és menedzsment (pénzügy-számvitel) technikumi osztály
Gazdálkodás és menedzsment ágazathoz tartozó technikumi osztályunkat (kód: 0002) annak
ajánljuk, aki:
-

a középiskola elvégzésével érettségi bizonyítványa mellé versenyképes szakmát is szeretne
szerezni;
érdeklődik a közgazdaság kérdései iránt;
gazdasági szakirányban szeretne továbbtanulni (Budapesti Corvinus Egyetem, Budapesti
Gazdasági Egyetem stb.)
tudja, a gazdasági-pénzügyi ismeretek akkor is hasznosak, ha esetleg nem ezen a területen
helyezkedik majd el;
közép- vagy felsőfokú angol nyelvvizsgát kíván tenni a képzés során;
második idegen nyelvet is (német) tanulna.

A képzés részletei:
-

5 éves technikusi képzés (2. év végén ágazati alapvizsga, 5. év végén érettségi és szakmai
vizsga)
szakmák: pénzügyi-számviteli ügyintéző, ill. vállalkozási ügyviteli ügyintéző
első idegen nyelv: angol
második idegen nyelv tanulása (német)
idegen nyelvek emelt óraszámban oktatása
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Gimnáziumi osztályunkat (kód: 0001) annak ajánljuk, aki:
-

hagyományos gimnáziumi képzésben sokféle területen szeretne széles műveltségre szert
tenni;
természettudományos, jogi, bölcsész, egészségügyi vagy művészeti irányban szeretne
továbbtanulni,
közép -és/vagy felsőfokú nyelvvizsgá(ka)t kíván tenni a középiskolai évek alatt.

A képzés részletei:
-

4 éves képzés (4. év végén érettségi vizsgabizonyítvány)
első idegen nyelv: angol vagy német
második idegen nyelv: német vagy angol
idegen nyelvek emelt óraszámban oktatása

A felvételi eljárás rendje
A Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium a felvételi kérelmekről a 0001 Gimnáziumi osztály
esetében az általános iskolai osztályzatok (hozott pontok) és a központi írásbeli felvételi vizsgák
(magyar nyelv és matematika) eredményei alapján, a 0002 Gazdálkodás és menedzsment (pénzügyszámvitel) technikumi osztály esetében az általános iskolai osztályzatok (hozott pontok) alapján dönt.
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Az iskola fenntartója az Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítvány, a
keresztény/keresztyén értékek iránti tisztelet, nyitottság felvételiző diákjainkat illetően alapelvárás.

Felvételi pontszámítás
0001 Gimnáziumi osztály
Általános iskolai osztályzatok (hozott pontok)

50 pont

7. osztály év végi és 8. osztály félévi
·
·
·
·
·

magyar
(nyelvtan
osztályzatok átlaga)
matematika
történelem
idegen nyelv
földrajz

és

irodalom

osztályzatai.
Központi írásbeli felvételi – magyar nyelv

50 pont

Központi írásbeli felvételi – matematika

50 pont

Összesen:

150 pont

0002 Gazdálkodás és menedzsment (pénzügy-számvitel) technikumi osztály
Általános iskolai osztályzatok (hozott pontok)
6. és 7. osztály év végi és 8. osztály félévi
- magyar (nyelvtan és irodalom osztályzatok átlaga) - 7. év vége
és 8. félév kétszeres szorzó
· matematika - 7. év vége és 8. félév kétszeres szorzó
· idegen nyelv - 7. év vége kétszeres szorzó
- történelem
· földrajz
osztályzatai.
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100 pont

Pontszámazonosság esetén a felvételi kérelem elbírálásánál előnyt élveznek:
-

a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű jelentkezők;
a biatorbágyi állandó lakcímmel rendelkezők.



0001 Gimnáziumi osztálynál:
o magasabb írásbeli felvételi pontszám
o magasabb matematika, magyar és idegen nyelv osztályzatokkal szerzett pontszám



0002 Gazdálkodás és menedzsment (pénzügy-számvitel) technikumi osztálynál:
o jobb matematika osztályzat
o jobb idegen nyelv osztályzat
o jobb magyar nyelv és irodalom osztályzat

Az iskola fogad mozgásszervi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos (látási fogyatékos – gyengénlátó;
hallási fogyatékos – nagyothalló), beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavarral küzdő, egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő
tanulókat.
A 0002 Gazdálkodás és menedzsment (pénzügy és számvitel) technikumi osztályunkba diszkalkuliás
tanulókat nem fogadunk.
A különleges bánásmódot igénylő diákok szüleit kérjük, jóval a felvételi eljárás megkezdése előtt
vegyék fel intézményünkkel a kapcsolatot!
A különleges bánásmódot igénylő (SNI, BTMN) diákok esetében a felvételi eljárás során az érvényes
szakértői vélemény ismeretében és a szülő által írt kérelem alapján tudjuk a diákot megillető
kedvezményt megítélni és biztosítani. Ezért kérjük, az írásbeli vizsga jelentkezési lapjához, ill. ha nem
ír intézményünkben a tanuló írásbeli vizsgát, a jelentkezési laphoz csatolják az érvényes szakértői
véleményt, ill. a szülői kérelmet. Amennyiben a szakértői vélemény ezt megalapozza, az alábbi
kedvezményekre nyújthatnak be kérelmet:
-

- a vizsgaszervezést érintő speciális körülmények,
- időhosszabbítás,
- az iskolai tanulmányok során használt, megszokott segédeszköz használata,
- a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés (ebben az esetben a
csökkentett pontszámot arányosítjuk).

A kedvezményekről minden esetben az intézmény vezetője az összes körülményt mérlegelve dönt. A
szülői írásbeli kérelemre a szakértői véleményben megfogalmazott tények alapján az
intézményvezető határozatot hoz.
Részletes tájékoztatást az Oktatási Hivatal honlapján olvashatnak:
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_kulonleges_ban
asmodot_igenylo_tanulok.pdf
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További kérdés esetén keressék e-mailben iskolánkat!

Az írásbeli vizsgák időpontja: 2022. január 22. 10 óra;
helyszíne: Biatorbágyi Általános Iskola, 2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6.
(Pótfelvételi: 2022. január 27. 14 óra)
Az írásbeli vizsgák mind magyar nyelvből, mind matematikából 45 percig tartanak, a két vizsga között
15 perc szünetet tartunk.
Az írásbeli vizsgákra, kérjük, hozzanak magukkal:
-

érvényes, fényképes igazolványt,
tollakat (kék vagy fekete toll használata megengedett)
ceruzát, körzőt, szögmérőt.

Felmerülő kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal, e-mail címünk: felveteli@bit-edu.hu
Kérjük, kísérjék figyelemmel honlapunkat!
A középfokú felvételi eljárással kapcsolatban minden információt megtalálnak az Oktatási Hivatal
honlapján:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/kozep
foku_felveteli_eljaras_informacioi
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