
 

Tisztelt Igazgató Asszony/ Tisztelt Igazgató Úr! 

 

Szeretném tájékoztatni iskolánk pályaorientációs tevékenységéről. Többféle programot 

ajánlunk a 7. és 8. osztályos tanulóknak, egyrészt, hogy megismerjék iskolánkat, másrészt, 

hogy sikeres felvételit írjanak. 

 

2018. november 6-án és 14-én 15 órai kezdettel a Nyitott kapuk napja alkalmából várjuk 

az érdeklődő tanulókat és szüleiket. 

 

2018. november 6-án délelőtt 9.30 órától a pályaorientációs nap keretein belül iskolánkban 

játékos versenyt szervezünk „Baross pénztörő” címmel. Célunk, hogy megismertessük 

iskolánkat a környezetünkben lévő általános iskolásokkal, közelebb hozzuk a közgazdaság és 

ügyvitel ágazatokat a diákokhoz. 

A verseny témája:  

Érdekességek a pénzről, a pénz történetéről. 

 

A részvétel feltételei:  

 7-8. osztályos általános iskolásokból álló 4 fős csapatok (egy iskolából maximum 2 

csapatot várunk). 

 Az első három helyezettet jutalmazzuk. 

 

A verseny lebonyolítása: 

 A verseny egy fordulóból áll. 

 Formája: kijelölt feladatok csoportban történő megoldása 

 

A verseny időpontja és helyszíne: 

 2018. november 6. (kedd) 9.30 óra – 11 óra (9:30-tól 10:00-ig az iskola megtekintése, 

10:00-tól a verseny) 

 Győri Szolgáltatási SZC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és 

Ügyviteli Szakgimnáziuma 

 9024 Győr, Bem tér 20-22. 

 

Jelentkezés a versenyre:  

A versenyre 2018. november 5-ig lehet jelentkezni a mellékelt nevezési lap kitöltésével. 

A nevezési lapot a következő e-mail címre kérjük küldeni: felvi.barossgyor@gmail.com 

 

 

Győri Szolgáltatási SZC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű 
Közgazdasági és Ügyviteli Szakgimnáziuma 

 

 

Cím: 9024 Győr, Bem tér 20-22. OM-azonosító: 203038   
: 96/519-373, 20/803-5624 Honlap: www.barossgyor.hu 

Fax: 96/526-893 E-mail: barossgyor@gmail.com
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2018. november 9-én szeretettel várjuk az érdeklődő diákokat a győri Egyetemi Csarnokban 

megrendezendő pályaválasztási kiállításon a Baross iskola standjánál. 

 

2018. november 14-én délelőtt lehetőséget kínálunk arra, hogy a 8. osztályos tanulók 

betekintsenek az iskola hétköznapjaiba, 1-1 tanórát megnézzenek. 

 

A következő tanórák megtekintését kínáljuk: 

2. óra (8.45-9.30)  

 adózási ismeretek 

 német nyelv 

 pénzügyi ismeretek 

 ügyviteli adminisztráció 

3. óra (9.40-10.25) 

 pénzügyi ismeretek 

 angol nyelv 

 üzleti kommunikáció 

 rendezvényszervezés 

4. óra (10.35-11.20) 

 könyvelés számítógépen 

 angol nyelv 

 magyar nyelv 

 német nyelv 

 

Kérem, a fenti ajánlatból válasszák ki a tanulókat érdeklő tanórákat. Igényüket a résztvevő 

diákok számával együtt a felvi.barossgyor@gmail.com e-mail címre küldjék el. 

 

Kollégáimmal örömmel adunk tájékoztatást Önöknél is az iskolánkban folyó képzésről az 

osztályfőnöki órákon, illetve a pályaválasztási szülőértekezleten. Kérem egyeztetés 

céljából keressék Fergusonné Andorka Andrea kolléganőmet a 30/701 8507-es 

telefonszámon. 

 

A 8. osztályos tanulók számára a központi felvételi vizsgára a hagyományokhoz híven 

matematikából 2019. január 8-án 15 órakor felvételi előkészítőt tartunk.  

Magyar nyelvből november 21-től kezdődően háromfordulós online felkészítő versenyt 
hirdetünk.  A tanulók mindkét felkészítőre egyénileg regisztrálhatnak a 

felvi.barossgyor@gmail.com e-mail címen 2018. november 20-ig. 

 

Részletes felvételi tájékoztatónkat letölthetik iskolánk (www.barossgyor.hu), valamint a 

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum honlapjáról.  

 

Kérem, ezeket az információkat juttassa el a 7-8. osztályos osztályfőnökökhöz. 

 

Győr, 2018. október 24. 

 

Tisztelettel: 

 

 

Bertháné Hári Gabriella 

tagintézmény-vezető 
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