Miért a Közgáz?
A több mint 120 éves a VSZC Közgazdasági és Közigazgatási Szakgimnáziuma - közkeletű
nevén a Közgáz - Veszprém város egyik legrégebbi szakképző iskolája, 2016. szeptemberétől
szakgimnázium.
Küldetésünk: Felkészítés szakirányú továbbtanulásra, jól felkészült, sikeres szakemberek
nevelése, útnak indítása!
Hivatásunk: a nevelés, oktatás
Miért a közgazdaság?
Mert ez a munka-és tudományterület kínálja a legtöbb, a legjobban fizető és a legbiztosabb
munkahelyeket.
Miért a Közgáz?
Belépés 8 általánossal, kilépés 3 szakmával, mérlegképes könyvelőként.
Mert aki ezen a szakterületen kíván továbbtanulni az már középiskolás korában
megismerkedhet az alapokkal, összefüggésekkel, a szakmával.
Versenyelőny a szakirányú felsőfokú felvételinél mivel a történelem felvételi tantárgyat a
közgázos diák szakmai tárggyal helyettesítheti.
Versenyelőny a közgazdász egyetemi szakokon mintegy két évig az alapok és összefüggések
ismeretének köszönhetően.
Aki nem tudja még, hogy mi lesz, ha nagy lesz, a Közgázból más, főleg humán irányban is
tanulhat tovább: Lásd a Közgázban végzett tanárok, ügyvédek, jogászok, színészek sorát.
Aki nem tanul tovább egyetemen, az szakmát tanulhat nálunk érettségi után: OKJ-s szakmáink:
Pénzügyi számviteli ügyintéző, Vállalkozási és bérügyintéző, Irodai titkár, Államháztartási
ügyintéző, szakgimnáziumi érettségivel egyidőben Pályázati és támogatási referens és végül
Mérlegképes könyvelő, vagy, Kis- és Középvállalkozások ügyvezetője II.
Miért a Közgáz?
A szakgimnázium = kettő az egyben: a szakérettségivel, ami munkavégzésre jogosító
szakképesítést ad.
Tízujjas gépírás elsajátítása mindenki számára.
Szakmai gyakorlat a tanév folyamán történik, így nyáron nincs iskolai elfoglaltság.
A 9. évfolyam végén középfokú nyelvvizsga letétele a nyelvi előkészítő osztályunkban.
Iskolánkban két nyelvvizsga-központ is működik.
Felkészítés emelt szintű érettségire.
Tanulmányi versenyek: szakmai, továbbá egyéb tantárgyakból : történelem, versmondás,
természetvédelem, matematika, idegen nyelvek.
Tanórán kívüli tevékenységek:
Szakkörök: idegen nyelvek, matematika, magyar nyelv, irodalmi színpad, felkészítés emelt
szintű érettségire, sport, természetjárás, táborok: túratábor, vízi tábor, külföldi utazások,
diákcsere németországi iskolával, közösségi szolgálat megszervezése, könyvtár.

Eredmények: szakmai szinten az ország élvonalában: országos 1-10. hely szakmai tanulmányi
versenyeken.
Kompetencia felmérés eredményei: jóval az országos átlag felett, országos 9. és 11. hely, magas
hozzáadott pedagógiai érték.
Az iskola:
16 osztályban 400 tanuló, további 120 tanuló esti tagozaton
Évfolyamonként 3 párhuzamos osztály, mind a három közgazdaság szakmacsoportos
a, osztály: fél osztály matematika tagozat, heti 5 óra matematika – begyakorlás
fél osztály általános tagozat emelt informatika óraszámmal
b, osztály: nyelvi előkészítő osztály, 18 óra angol, vagy német, az első év után nyelvvizsga
c, nyelvi tagozat, heti öt óra angol, vagy német, nyelvvizsga felkészítés
Bejutás: Az a és c osztályokban általános iskolás eredmények alapján, a b osztályba a központi
írásbeli felvételi vizsga eredménye alapján. A kalkulust lásd a felvételi tájékoztatónkon a
www.veszpremkozgaz.hu honlapon.
Tipp:
Amennyiben a gyermek továbbtanulását a Közgazdasági Szakgimnáziumban tervezik, a
felvételi jelentkezési lapon jelöljék az iskola osztályait az első két helyen. Abban az esetben, ha
az első helyen más iskolát terveznek, akkor jelöljék a Közgázt a második, harmadik sorban.
Kapcsolat:
Honlap: www.veszpremkozgaz.hu
E-mail: suli3053@kozgazd-veszprem.sulinet.hu
Telefon: 20/510 8892

