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ELŐSZÓ
Tisztelt pályaválasztás előtt álló Olvasó!
Az Egri Tankerületi Központ Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálatának 2021/2022es tanévre szóló pályaválasztási kiadványát tartja a kezében.
A fiatalok életében a továbbtanulás, iskolaválasztás jelentős döntés, hiszen lezárul
egy iskolai periódus és egyben megnyílik egy új tanulási szakasz. A továbbtanulás
irányának minél tudatosabb megválasztása olyan távlatot adhat a fiatalnak, ami
meghatározó jelentőséggel bír az egész további életére.
A döntés meghozatala nem könnyű, hiszen számtalan körülményt kell mérlegelni,
saját magával, képességeivel, érdeklődésével, irányultságával kapcsolatban illetve
az intézményi lehetőségekkel, a munka világába való kitekintéssel együtt.
Ebben az évben a járványügyi védekezés szabályai mellett különösen nehéznek tűnik a tájékozódás, hiszen a mindenki számára oly természetes személyes formában
történő informálódásra, iskolalátogatásra, továbbtanulással kapcsolatos hagyományos rendezvényen történő részvételre nincs lehetőség.
Minden olyan információ, amely a továbbtanulással, iskolaválasztással kapcsolatos
tehát az interneten elérhető, bátran böngésszék a szakszolgálat pályaválasztási intézményének tematikus honlapját, a középiskolák honlapjait, vegyenek részt a virtuális nyílt napokon.
Idén emiatt különlegesen fontossá vált az a célunk, hogy ezzel a nyomtatott, ös�szefoglaló kiadvánnyal is eligazítást adjunk az általános iskolát végzett diákoknak
és szüleiknek.
A tájékoztató összeállítása ebben az évben is a megyében található, középfokú oktatást és szakképzést folytató intézmények, kollégiumok által rendelkezésre bocsájtott
tájékoztató információk alapján történt. Az intézmények tájékoztató anyagai tartalmi módosítás nélkül szerepelnek a kiadványban, azokon csak az egységes formai
megjelenés érdekében történt változtatás.
A kiadvánnyal segíteni kívánjuk a pedagógus kollégák, osztályfőnökök, pályaválasztási felelősök munkáját is, ezért külön fejezetben szerepelnek mindazok a továbbtanuláshoz, szakmaválasztáshoz fontos és hasznos tudnivalók, melyekre figyelemmel
kell lenni a középfokú továbbtanulás tervezésekor, a döntés meghozatalakor.
Eredményes és sikeres továbbtanulást, szakmaválasztást kívánunk.
Ballagó Zoltán

igazgató
Egri Tankerületi Központ
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Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás
OM azonosító: 		
101898
Cím: 			
3300 Eger, Bem tábornok u. 3.
			
Gyöngyös, Dr. Puky Árpád u. 5-7. Fsz.3
Telefonszám:
30/783-8048
E-mail: 			palyavalasztas.szakszolgalat@gmail.com
Honlap: 		
palyavalasztas.hmpedszakszolgalat.hu
A Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás működését a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 8/2014. (I.30.)
EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről határozza meg.
Célunk:
A pályaválasztás és az iskolaválasztás előtt álló diákokat készségeik és képességeik
feltárásával támogassuk a megfelelő döntés meghozatalában. A tanácsadás során
segítjük a tanulókat, hogy a saját érdeklődésüknek és a munkaerő-piaci igényeknek
megfelelő pályát, szakmát válasszanak.
Feladatunk:
A tanuló adottságainak, tanulási képességének, irányultságának szakszerű vizsgálata, és ennek eredményeképpen pálya-, és iskolaválasztás ajánlása. A tanácsadás
igénybevételének indokoltsága: - középfokú iskolaválasztás - középfokú iskola utáni
továbbtanulás - iskolaváltás, pályakorrekció – pályaorientáció – fakultációválasztás.
Szolgáltatásaink:
A megfelelő pályaválasztáshoz elegendő információval kell rendelkeznünk önmagunkról és a körülöttünk lévő szakmákról. Az önismeret bővítésében a pályaválasztási döntést előkészítő foglalkozásaink és a pszichológiai szaktanácsadásunk ad
segítséget. A szakmákról a pályaleírások, a pályaismereti foglalkozásaink nyújtanak
információkat. Az életúttervezés pedig a célhoz vezető út megtervezésében, a döntések előkészítéséhez ad segítséget.
•

•
•
•
•
•
•

Információnyújtás:
Oktatási és szakképzési intézményekről és képzésekről
Továbbtanulási lehetőségekről
Felvételivel kapcsolatos teendőkről
Tanulói tájékoztatók, szülői értekezletek tartása
Pályaválasztási nap az iskolában (7. évfolyamon)
Időszakosan megjelenő „Pályaválasztási KISOKOS pedagógusok részére” elektronikus kiadvány készítése
Évente megjelenő „Pályaválasztási tájékoztató” kiadvány szerkesztése
Egyéni tanácsadás (iskolaválasztási, pályaorientációs tanácsadás)
Egyéni komplex tanácsadás (iskolaválasztási tanácsadás pszichológiai felmérés
alapján)
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Igény esetén 7. osztályos tanulók számára pályaválasztási napokat, kiscsoportos foglalkozásokat tartunk iskolai keretek között.
Célunk a tanulók önismeretnek mélyítése, az érdeklődési területeik és a képességeik tisztázása, de nem célja a közvetlen iskolaválasztási döntés.
A pályaválasztási napok keretében gyakorlati feladatokkal, kérdőívekkel, illetve
képességvizsgáló tesztekkel segítjük a tanulókat, hogy képessé váljanak megfogalmazni erősségeiket és az esetleges hiányosságaikat, ezzel is ösztönözve őket a
pályaválasztást előkészítő önismereti munka megkezdésére.
A foglalkozások során bemutatásra kerül a jelenlegi iskolarendszer, mely többek
között tartalmazza a gimnáziumok, a szakközépiskolák (szakgimnáziumok) és a
szakiskolák (szakközépiskolák) sajátosságait és jellemzőit.
Munkánk során nagy hangsúlyt kap a pályaismeret folyamatos bővítése, ahol a
tanulók minél több pályát, szakmát megismerhetnek. Igény esetén, programhoz
kapcsolódóan, üzemlátogatások szervezésében is segítjük az osztályokat.
Foglalkozásaink alkalmával játékokon és tevékenységeken keresztül tehát bővül a
tanulók önismerete és pályaismerete, mely elengedhetetlen, a számukra legmegfelelőbb szakma megtalálásához.
Pályaválasztási szülői értekezlet, pályaválasztási fórumok:
A pályaválasztási szülői értekezletünk összefoglalja és bemutatja az iskolaválasztási- és továbbtanulási lehetőségeket, a középfokú oktatási intézmények rendszerét
és jellemzőit, a fontosabb felvételi stratégiákat (ideális rangsor), továbbá tájékoztatást nyújt a szülőknek a beiskolázással, a felvételi eljárással kapcsolatos teendőkről.
Egyéni pályaválasztási tanácsadás:
Igény esetén a 8. osztályos tanulók részére személyes beszélgetéssel nyújtunk segítséget, a továbbtanulási döntés meghozatalában, illetve a felvételi
stratégia kialakításába (pl. ideális jelentkezési sorrend).
Az egyéni iskolaválasztási tanácsadást külső helyszínen az iskolában is biztosítunk,
ahol lehetőséget adunk egy rövid információs tanácsadó beszélgetésre vagy a
szülővel közös tanácsadó beszélgetésre. Ezáltal lehetőséget nyújtunk arra, hogy a
tanulók kétszemélyes helyzetben feltegyék azokat a kérdéseket, melyek tisztázásával közelebb juthatnak iskolaválasztási, pályaválasztási döntésük meghozatalához.
Azoknak a tanulóknak, akik nagyon bizonytalanok döntésükkel kapcsolatban,
hiányos az önismeretük vagy a pályaismeretük, vagy több segítségre lenne szükségük, a szülővel közösen is részt vehet pályaválasztási tanácsadásunkon, melynek
helyszíne a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Egri Tagintézménye (Eger, Bem
tábornok utca 3.) és előzetes időpont egyeztetés szükséges.
Pályaválasztási pszichológiai szaktanácsadás:
A pszichológus által végzett tanácsadást egyénileg, a gyermek (szülői hozzájárulással) vagy a szülő kérésére végezzük a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Egri
Tagintézményében (Eger, Bem tábornok utca 3.) és Gyöngyösön a Dr. Puky Árpád u.
5-7. Fsz.3 sz. alatti tanácsadó irodánkban. Ennek során pszichológiai képességvizsgáló
tesztekkel, személyiségtesztekkel és érdeklődésvizsgáló eljárásokkal segítjük az önismeret elmélyítését. A pályaismeret bővítésével és a képzési információk átadásával bővített
tanácsadói beszélgetések pedig segítik a személyiségéhez illő pálya megtalálását.
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Jelentkezés:
•

Online: palyavalasztas.hmpedszakszolgalat.hu oldalon

Elérhetőségeink:
Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
Eger, Bem tábornok utca 3.
Gyöngyös, Dr. Puky Árpád u. 5-7. Fsz.3
MUNKATÁRSAK
Egerben:
Tresó Kinga pszichológus
Boldog Beáta tanácsadó
Borsné Horváth Edina tanácsadó
Tajtiné Lesó Marianna Györgyi tanácsadó
Gyöngyösön:
Ivády Tímea pszichológus
Federics Ibolya tanácsadó
Tanácsadóink várják az érdeklődő tanulókat és szüleiket, ha a továbbtanuláshoz,
pályaválasztáshoz segítséget igényelnek.
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ISKOLATÍPUSOK
(Federics Ibolya, Tóth-Vági Eszter, HMPSZ)

A pályaválasztási döntés előtt álló diákoknak talán az egyik legnehezebb feladata azt eldönteni, hogy milyen iskolatípusban és milyen új ágazaton tanuljanak tovább. 2020 szeptemberétől a szakképzési rendszer jelentősen átalakult,
a jogszabályok változása következtében teljesen különvált a közneveléstől.
A szakképző intézmények az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz tartoznak
(ilyen a technikum, szakképző iskola) viszont a gimnáziumok, szakgimnáziumok és
a sajátos nevelési igényű tanulók által választható szakiskolák továbbra is az Emberi
Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartoznak. 2020. szeptember 1-től változott
az iskolarendszerben tanulható szakmák száma, tartalma és helyszíne is. Az alapszakmák megszerzése iskolai rendszerű képzésben valósul meg: az ötéves technikumban és a hároméves szakképző iskolában. A technikumban és a szakképző iskolákban a választható szakmák száma csökken, oly módon, hogy 24 ágazaton belül
174 alapszakma közül választhatnak a diákok. A képzéseket, szakmákat 2020. január
1-jétől a Szakmajegyzék tartalmazza. (Lásd: www. ikk.hu honlapon.)

Gimnázium
A gimnáziumokra vonatkozó szabályok jelenleg nem változtak, továbbra is 4 vagy 5
évfolyamos képzések közül választhatnak a diákok, amelyek érettségivel zárulnak. A
gimnázium általános műveltséget megalapozó képzés, melynek fő célja a felsőoktatási tanulmányokra való felkészítés.
Nyelvi előkészítő évfolyam (1 + 4 éves) - a négy osztályos gimnáziumi nevelés-oktatást megelőző nyelvi előkészítő évfolyam keretében intenzív nyelvoktatással induló
(heti 18-20 óra), majd további négy középiskolai évben hagyományos óraszámban
folytatódó nyelvtanítással készülnek fel a tanulók az érettségi vizsgára.
Két tanítási nyelvű évfolyam (5 éves) - az intenzív nyelvoktatással induló képzés célja, középiskolai tanulmányaik e fontos szakaszában olyan magas szintű nyelvtudás
elsajátítása, melynek segítségével a hátralévő négy éven keresztül több tantárgyat
(történelem, matematika, fizika, biológia, földrajz, célnyelvi civilizáció) a magyar
tantervben előírt követelmények alapján, de célnyelven tanulnak. A nyelvi képzés
része, hogy anyanyelvi tanárok is tanítanak minden tanulót. A két tanítási nyelvű
tagozaton szerzett érettségi (megfelelő eredmény esetén) felsőfokú (C1 komplex)
nyelvvizsgával egyenértékű.
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Technikum
A technikumban az általános műveltséget megalapozó, az érettségi vizsgára és a
szakmai vizsgára történő felkészítő képzés folyik, valamint a technikum elősegíti a
szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulást is. A technikum legfontosabb jellemzője,
hogy 5 éves, 9-10 évfolyamon ágazati alapképzés folyik a közismereti órák mellett,
majd 11. évtől intenzív szakmai képzésben vesznek részt az ide járó diákok. A 12.
évfolyamon érettségit kell tenniük magyar, matematika és történelem tárgyakból.
A 13. év végén történik az idegen nyelvi érettségi és az emelt szintű ágazati szakmai
érettségi, mely így technikumi végzettséggel lesz egyenértékű. A technikumban letett szakmai vizsga, emelt szintű ágazati érettségi vizsgának felel meg (Szkt. 92. §),
így téve lehetővé a felsőoktatásba való továbbtanulást.

Szakgimnázium
A szakgimnáziumi képzésben tanulhatók a pedagógiai, képző- és iparművészeti,
előadóművészet, közművelődés ágazathoz tartozó szakmák. Bizonyos művészeti
szakmák viszont technikumban is tanulhatók. A képzés 4+1 éves és szakmai érettségivel zárul. Az itt tanuló diákok ösztöndíjra nem jogosultak. A szakgimnázium érettségi és a szakképzési törvény szerinti szakképesítés megszerzésére készít fel.
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Szakképző iskola
A szakképző iskolában szakmát adó, 3 éves képzés folyik, amely magában foglalja
a szakma megszerzéséhez szükséges közismereti oktatást, valamint a szakmai oktatást. A szakirányú oktatást megelőzően ágazati alapoktatás folyik. A 9. évfolyamon
ágazati alapképzés történik. Az ágazati alapoktatás ágazati alapvizsgával zárul a 9.
évfolyamon (Szkt. 74.§). Az ágazati vizsgát követően a szakmai képzés duális képzési
formában is megvalósulhat. Az ágazati vizsga után, szükség esetén lehetőséget biztosít a rendszer az átjárhatóságra a technikum és a szakképző iskola között. A diákok
minden szakma esetén ösztöndíjra jogosultak.

Szakiskola
A többi tanulóval sajátos nevelési igénye miatt együtt haladni nem tudó tanulók
felkészítését végzi. A szakiskolában a sajátos nevelési igény jellegéhez igazodó közismereti oktatás és részszakmára felkészítő szakmai oktatás történik, illetve szakképesítésre felkészítő szakmai képzés folyhat. Az itt tanulható részszakképesítések
megszerzése során ösztöndíjat nem kapnak a tanulók. A szakiskolák működését a
nemzeti köznevelésről szóló törvény szabályozza.

Készségfejlesztő szakiskola
A készségfejlesztő szakiskola a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók részére biztosítja az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő
egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását, továbbá a szakképzésben, szakiskolai képzésben részt venni nem tudó enyhe értelmi fogyatékos tanulók
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számára nyújt a munkába álláshoz és az életkezdéshez szükséges ismereteket. A
készségfejlesztő iskolának négy évfolyama van, amelyből kettő közismereti képzést
nyújt, kettő, az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő
egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását célzó gyakorlati jellegű
évfolyam.

HATÁRIDŐK ÉS FELADATOK
2. melléklet a 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelethez

Határidők

Feladatok

2020. szeptember 10.

Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany
János Tehetséggondozó Programba és az Arany János
Kollégiumi Programba történő jelentkezésről.

2020. szeptember 30.

A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi
területei meghatározásának formáját.

2020. október 20.

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi
információs rendszerében – a Hivatal által közzétett
közleményben foglaltak szerint – meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét
tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.

2020. október 20.

A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra
kell hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

2020. október 31.

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos
tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

2020. november 16.

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi
központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok,
továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi
írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.

2020. december 4.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi
vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát
szervező – az Arany János Tehetséggondozó Programra
történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe.
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2020. december 9.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények
eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak – a Hivatal
által meghatározott módon – a hozzájuk a központi
írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlapigényüket.

2020. december 11.

Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő
pályázatok benyújtása.

2021. január 20.

Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok
benyújtása.

2021. január 22.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó
intézmények megszervezik a találkozást a programba
jelentkezőkkel

2021. január 23.

Az általános felvételi eljárás kezdete.

2021. január 23., 10.00

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8
évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János
Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az
érintett intézményekben.

2021. január 28., 14.00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra,
valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba
jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin
alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

2021. január 29.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó
intézmények megszervezik a találkozást a programba
jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.

2021. február 8.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények
a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli
eredményéről a tanulókat.

2021. február 10.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt
vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok
eredményéről – egymás egyidejű előzetes értesítésével
és az oktatásért felelős miniszter bevonásával – értesítik
az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános
iskolákat.

2021. február 19.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési
lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok
első példányát pedig a Hivatalnak. (A 6 és 8 évfolyamos
gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül
is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a
tanulói adatlapot a Hivatalnak.)
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2021. február 23-március 12.

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás
keretében.

2021. március 16.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra
hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

2021. március 22-23.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2021. március 24.

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az
eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második
példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell
megküldeni a Hivatalnak.

2021. március 26.

A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú
iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.

2021. április 9.

A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti
a jelentkezettek listáját.

2021. április 14.

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort a – Hivatal által meghatározott módon – megküldi a
Hivatalnak.

2021. április 23.

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések
és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a
középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

2021. április 30.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a
felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

2021. május 10-21.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános
felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál
kevesebb tanulót vettek fel.

2021. május 10.-augusztus 31.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást
írhat ki.

2021. május 21.

A 2021. május 21-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást
meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

2021. június 1.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati
eljárás befejezése a fenntartónál.

2021. június 22-24.

Beiratkozás a középfokú iskolákba.
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JELENTKEZÉSI SORREND FONTOSSÁGA
(Tajtiné Lesó Györgyi, HMPSZ)

A Tanulói adatlapon kell sorrendbe állítani azokat a tanulmányi területeket, amelyekre a tanuló jelentkezni kíván. Azt a tanulmányi területet kell előbbre sorolni, ahol
szívesebben folytatná tanulmányait a jelentkező. Mivel a Tanulói adatlap csak a Felvételi Központ zárt rendszerébe kerül be adatfeldolgozásra, ezért a középfokú iskolák döntését nem befolyásolja, hogy ki hányadik helyen jelölte meg az adott iskola
valamelyik tanulmányi területét.
Ha egy adott középfokú iskolába való bekerülés a legfontosabb cél, akkor az adott
középfokú iskola tanulmányi területeit kell egymás után a sorrend elején feltüntetni.
Ezt követik a második iskola tanulmányi területei, és így tovább.
Amennyiben egy adott típusú tanulmányi terület kiválasztása a cél, akkor azonos
típusú tanulmányi területeket kell feltüntetni a sorrend elején, amelyek természetesen más-más iskolákban tanulhatnak. A tanulmányi terület sorrendje a tanuló választásának megfelelően tetszés szerint megadható, erre vonatkozóan semmilyen
előírás nincs. Ha több tanulmányterület felvételi követelményeinek is megfelelt a
tanuló, akkor a sorrendben előrébb lévő helyen kerül beiskolázásra.
A biztosabb továbbtanulás érdekében azonban célszerű több intézménybe jelentkezni, mert a kisszámú tanulmányi terület megjelölése kockázatot jelent! A választott iskola elutasító döntése esetén ugyanis már csak a rendkívüli felvételi eljárás
időszakában van lehetőség olyan új iskolát keresni, ahol még maradt betöltetlen
hely.

RENDKÍVÜLI FELVÉTELI ELJÁRÁS
(Greman Andrea, Juhász Ágnes, Vas-Vágréti Eszter, NMPSZ)

Amennyiben a tanuló nem nyer felvételt, vagy felvételt nyer, de nem kíván beiratkozni a számára felvételt biztosító iskolába, úgy a rendkívüli felvételi eljárás során
(2021. május 10-től – augusztus 31-ig) egyénileg, közvetlenül az általa választott középfokú iskolában való jelentkezéssel, egyeztetéssel kérheti felvételét bármely olyan
középfokú iskolába, amelynek az általános felvételi eljárás lezárulása után maradtak
üres férőhelyei.
A www.oktatas.hu honlapon közzéteszik azoknak a középiskoláknak az adatait,
ahol a felvettek alacsony létszáma miatt rendkívüli felvételi eljárást kell kiírni.
A tanköteles korú tanulóknak az esetlegesen sikertelen felvételi eljárás ellenére is
kötelező az iskolaválasztás!
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JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK A KÖZÉPFOKÚ
FELVÉTELI ELJÁRÁS SORÁN
(Greman Andrea, Juhász Ágnes, Vas-Vágréti Eszter, NMPSZ)

A felvételt hirdető középfokú iskola az egyeztetett felvételi jegyzék alapján, 2021.
április 30-ig megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek (szülőnek), továbbá az általános iskolának.
Az iskola által meghozott döntés ellen jogorvoslattal lehet élni jogszabálysértésre
vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére történő hivatkozással.
A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet az érintett középfokú iskola fenntartójához kell benyújtani.
A középfokú jelentkezést elutasító igazgatói határozattal szembeni jogorvoslati eljárásban a középfokú intézmény fenntartója jár el, és hoz másodfokú döntést.

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK
RÉSZVÉTELE A KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁSBAN
(Tajtiné Lesó Györgyi, HMPSZ)

A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezőre vonatkozó speciális eljárási szabályok a középfokú felvételi eljárás szempontjából a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
(továbbiakban Nkt.) 4.§ 25. pontjában meghatározott sajátos nevelési igényű (SNI),
illetve az Nkt. 4.§ 3. pontjában meghatározott beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézségekkel küzdő (BTMN) tanulókra (jelen tájékoztatóban, a továbbiakban SNI/
BTMN tanulók) vonatkoznak.
Az SNI/BTMN tanulókra vonatkozó speciális értékelési szabályok az Nkt. 51. § (5)
pontjában leírtak szerint kerülnek meghatározásra. A feltételek meghatározásakor
az illetékes szakértői bizottság, illetve a nevelési tanácsadó által kiadott – a felvételi
eljárás ideje alatt még érvényben lévő – szakértői véleményben/szakvéleményben (a
továbbiakban szakértői véleményben) foglaltak az irányadóak.
Az SNI/BTMN tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban:
A középfokú beiskolázásban részt vevő SNI/BTMN tanulókra vonatkozó speciális
felvételi követelményeket minden felvételiztető középfokú intézmény egyedileg
határozza meg. A középfokú iskola felvételi tájékoztatójának tartalmaznia kell a középfokú iskola felvételi eljárásának rendjét, és külön a hozzá jelentkező SNI/BTMN
tanulók esetében a saját felvételi eljárásában alkalmazott speciális értékelési szabályokat.
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Az SNI/BTMN tanulóknak és szüleiknek még jóval a felvételi eljárás megkezdése
előtt tájékozódniuk kell, hogy az az iskola, ahová a tanuló februárban majd be kívánja adni a jelentkezését (választott iskola), milyen − az SNI/BTMN tanulókra vonatkozó − speciális felvételi szabályokat határoz meg. Ezen ismeretek birtokában tudják
eredményesen megtervezni a tanuló „felvételi stratégiáját”. Különösen fontos ez abban az esetben, ha a választott iskola felvételi eljárása során kéri a központi írásbeli
vizsga eredményeit.
Amennyiben a választott iskola a felvétel feltételeként előírja a központi írásbeli vizsgát, az SNI/BTMN tanulónak és a szülőjének még az írásbeli vizsgára való jelentkezés előtt tisztáznia kell az iskolával azt, hogy a helyi speciális szabályok és a
szakértői véleményben foglaltak alapján szükséges-e a tanuló részvétele az írásbeli
vizsgán, vagy az iskola a központi írásbeli vizsga eredménye nélkül is elbírálja majd
a felvételi jelentkezését. Az SNI/BTMN tanuló tehát a szakértői véleményben leírtak
alapján a választott iskolától kérheti a központi írásbeli vizsga alóli felmentését. Ha
az SNI/BTMN tanuló egyik vagy mindkét vizsgatárgy írásbeli vizsgája alóli felmentését kap, az azt jelenti, hogy a központi írásbeli vizsga eredményei helyett – ennek
az iskolának a felvételi eljárása során – más módon mérik fel a tanuló tudását, és
bírálják el felvételi jelentkezését. Több választott iskola esetében ez iskolánként más
és más lehet.
Akármi is az előzetes tájékozódás eredménye, a felvételiző tanuló jelentkezhet a
központi írásbeli vizsgára. Ez általában tanácsos is, hiszen könnyen előfordulhat,
hogy a februári felvételi jelentkezés időpontjáig elképzelései, szándékai megváltoznak és mégis szüksége lesz a központi írásbeli vizsga eredményére. A felvételiző
tanulót nem éri semmi hátrány, ha megírja a központi írásbeli vizsgát, mivel annak
eredményének ismeretében adhatja majd be a jelentkezését később a választott középiskolákba. Akár intézményenként is eldöntheti, hogy a központi írásbeli vizsga
eredménye alapján, vagy az SNI/BTMN tanulókra vonatkozó helyi, speciális értékelési szabályok szerint kéri jelentkezésének elbírálását.
A központi írásbeli vizsgára a jelentkezést a tanulók abba az központi írásbeli vizsgát lebonyolító iskolába adják be, amelyik számukra a legkényelmesebb. Az írásbeliztető iskola kiválasztása független attól, hogy később a tanuló melyik iskolába
kíván majd felvételizni (választott iskola). Éppen ezért nincs értelme annak, hogy az
SNI/BTMN tanuló az írásbeliztető iskolától kérje a központi írásbeli vizsga alóli felmentést, az írásbeliztető iskola a felmentést – az írásbeli vizsga eljárásának keretében – nem is adhatja meg.
Amennyiben az SNI/BTMN tanuló úgy dönt, hogy megírja a központi írásbeli vizsgát, akkor a vizsgára történő jelentkezéskor a vizsgát megszervező intézményhez a
vizsgaszervezést érintő speciális körülményekre, illetve eszközökre vonatkozó kérelmet nyújthat be. Az Nkt. 51. § (5) bekezdése alapján a vizsga szervezésével alkalmazkodni kell a tanuló adottságaihoz.
Az SNI tanuló a központi írásbeli vizsga során a szakértői véleményben foglaltak
alapján az alábbi kedvezményekre lehet jogosult:
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•

időhosszabbítás (az írásbeli vizsga időtartama tárgyanként 45 perc, ez indokolt
esetben megnövelhető),

•

az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott segédeszköz használata (a tanuló a szakértői vélemény alapján az igazgatói határozatban leírtak
szerinti segédeszközt vagy segédeszközöket használhatja a vizsga során),

•

a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés (a szakértői véleményben leírtak alapján a vizsgadolgozat értékelésekor bizonyos feladattípusokat a javító tanár nem vesz figyelembe, az ezekre adható pontot az elérhető
maximális és a tanuló által elért összpontszámba sem számítja be).

A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos
kérelemben kell igényelni – a központi írásbeli vizsga előtt – az írásbeliztető intézményben. A kérelmet és a szakértői véleményt a központi írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához. Mivel a speciális körülményekre vonatkozó kérelem a vizsgaszervezést is érinti, azért fontos, hogy
azt jóval a vizsga előtt, már a vizsgára való jelentkezéskor átadják az intézménynek.
A kérelmet a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatója bírálja el. Az
igazgató a szakértői vélemény alapján hoz döntést arról, hogy milyen kedvezményeket biztosít az SNI/BTMN tanulónak az írásbeli vizsga során. Az igazgató döntését
határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz és a
szülőhöz. Ez a döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire
vonatkozhat.

TOVÁBBTANULÁST TÁMOGATÓ ÖSZTÖNDÍJAK
(Greman Andrea, Juhász Ágnes, Vas-Vágréti Eszter, NMPSZ)

Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP)
A program célja, hogy segítse a 8. évfolyamos, hátrányos helyzetű, tehetséges
diákok továbbtanulását.
A Tehetséggondozó Programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki
•

tanulói jogviszonyban áll és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik
abban a tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül, és

•

az alábbi feltételek valamelyikének megfelel:
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
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törvény (Gyvt.) alapján hátrányos helyzetű vagy - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
- a Gyvt. 53. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási
formájában részesülő átmeneti nevelésbe vett, vagy a programba történő
jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett,
vagy
- a gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 40. §-a szerinti javaslata alapján rászorult.
A Programra jogosultak listája az alábbi feltételekkel egészült ki:
•

a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága esetén, ha a
gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a pályázat benyújtása időpontjában a szociális igazgatásról
és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. §-a szerinti aktív korúak
ellátására jogosult vagy a pályázat benyújtásának időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

•

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.)
Korm. rendelet értelmében kedvezményezett településen található,

•

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem kedvezményezett, de a
települési lakónépességi adatok alapján ötezer főt meg nem haladó állandó
lakosságszámmal rendelkező településen található és a programba történő jelentkezés időpontjában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglalt valamelyik célra
nyújtott települési támogatásban vagy a jelentkezés időpontját megelőző 6 hónapon belül rendkívüli települési támogatásban részesül.

Felvételi módja
A tanulók
•

a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott időpontban − egy nem
szaktárgyi jellegű − felvételi eljárást megelőző válogatáson vesznek részt, ahol
egy elbeszélgetést követően fogalmazást írnak, és képességeket vizsgáló feladatlapokat töltenek ki.

•

a tanulóknak emellett részt kell venniük a kilencedik évfolyamra felvételiző
tanulók számára szervezett központi írásbeli felvételi vizsgán abban az intézményben, amely intézménybe az Arany János Tehetséggondozó Program keretében a felvételüket kérik. A központi írásbeli felvételi vizsga egy magyar nyelvi
és egy matematikai feladatlap kitöltéséből áll.

A vizsgák időpontját a tanév rendjéről szóló rendelet határozza meg.
A pályázónak külön jelentkezési lap benyújtásával egyénileg kell jelentkeznie a
központi írásbeli vizsgára 2020. december 4-ig. A jelentkezési lap 2020. november
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15-től lesz elérhető az OH honlapján. A jelentkezési lapot abba az intézménybe kell
benyújtani, amely intézménybe a tanuló az Arany János Tehetséggondozó Program
keretében első helyen kéri a felvételét.
A pályázatot legkésőbb 2020. december 11-ig / a postára adást igazoló bélyegző
dátuma/ postai úton kell eljuttatni az első helyen kiválasztott középiskola címére.
A borítékon szerepelnie kell: „Arany János Tehetséggondozó Program”
(A határidőn túl érkezett vagy formailag hibás pályázatokat az intézmény nem értékeli.)
A program résztvevői -lakóhelytől függetlenül- kötelezően kollégisták lesznek!
A képzés jellemzője
A sikeresen teljesítő tanulók megyéjük Arany János Tehetséggondozó Programot
működtető középiskolájába, illetve kollégiumába nyerhetnek felvételt, és speciális
program alapján készülhetnek fel a felsőfokú továbbtanulásra.
Az előkészítő évfolyamon a diákok emelt szintű anyanyelvi és idegen nyelvi oktatásban, matematika- és informatikaoktatásban, önismereti, személyiség- és képességfejlesztő, kommunikációs és tanulásmódszertani programokban vesznek részt.
A programban tanuló diákok:
•

felkészülhetnek a középfokú nyelvvizsgára

•

nemzetközi ECDL számítástechnikai vizsgával egyenértékű tudást szerezhetnek informatikából

•

térítésmentesen szerezhetnek gépjármű-vezetői jogosítványt.

További részletek a www.ajtp.hu oldalon.
A programba bevont intézmények a hátrányos helyzetű tanulókat azonos felvételi
pontszám esetén kötelesek előnyben részesíteni a felvétel során.
Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a
hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú
tanulmányokra való eredményes felkészítést.
Pályázni az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapjáról letöltött, majd (www.
kormany.gov.hu / Emberi Erőforrások Minisztériuma / Köznevelésért Felelős Államtitkárság) hiánytalanul kitöltött űrlapjainak beküldésével lehet.
A programban részt vevő intézménypárok (középiskolák és kollégiumok) közül hármat lehet megjelölni, melyek közül a tanulók elsősorban a lakóhely szerinti megye
intézményébe nyerhetnek felvételt.
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A jelentkezési lapot abba az intézménybe kell benyújtani, amely intézménybe a tanuló az Arany János Tehetséggondozó Program keretében a felvételét kéri.
A borítékon szerepeltetni kell: " Arany János Tehetséggondozó Program".
A határidőn túl érkezett vagy formailag hibás pályázatokat az intézmény nem értékeli.

Arany János Kollégiumi Program (AJKP)
Az Arany János Kollégiumi Program célja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók eredményesen tanulhassanak érettségit adó képzésben, a tanulók számára
középiskolai tanulmányaikhoz a kollégium keretei között befogadó pedagógiai környezetet biztosítson, gondoskodjon a szociális hátrányok kompenzálásáról, valamint
hatékonyan támogassa a lemorzsolódás csökkenését, illetve szakmához jutásukat.
A Programban középiskolás tanulókat ellátó kollégiumok vállalnak felelősséget azért,
hogy a program célcsoportjához tartozó, meghatározott számú gyermeket középiskolában, nappali rendszerű iskolai oktatásban tanuló osztályokban érettségihez segítsék.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázat hiánytalanul kitöltött űrlapjait. Az űrlapok
beszerezhetők a programban részt vevő intézményekben, vagy letölthetők az Emberi
Erőforrások Minisztériuma honlapjáról (www.kormany.gov.hu / Emberi Erőforrások
Minisztériuma / Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság), illetve a Program
honlapjáról (www.ajkp.hu).
A pályázat kötelező mellékletei:
•

szülői nyilatkozat (1. sz. melléklet)

•

a tanuló személyi adatlapja (2. sz. melléklet)

A pályázatot legkésőbb 2021.január 20-ig (a postára adást igazoló bélyegző dátuma) postai úton kell eljuttatni a 3. sz. mellékletben szereplő intézmények közül kiválasztott kollégium címére.
A borítékra rá kell írni: "ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM"
A pályázatokat a kiválasztott középiskola és a vele együttműködő kollégium közösen
bírálja el, és a pályázat eredményéről 2021.február 10-ig tájékoztatják a jelentkezőket.
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„ÚTRAVALÓ-ÖSZTÖNDÍJPROGRAM”
esélyteremtő alprogramok
(Iszály Andrea, HBMPSZ)

Az előző tanévre vonatkozóan a következő pályázati kiírások kerültek meghirdetésre:
•

„Út a középiskolába”,

•

„Út az érettségihez”

•

„Út a szakmához”

•

„Út a diplomához”

•

„Út a tudományhoz”

A fent említett pályázatok évek óta meghirdetésre kerülnek, így várható a következő tanévekre is a pályázatok kiírásának folytatása.
Röviden a programokról
Az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyteremtő alprogramjainak célja a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű, köztük roma tanulók iskolai sikerességének elősegítése, motivációjuk és önértékelésük erősítése mentori támogatással.
Az „Út a középiskolába” ösztöndíjprogram célja a részt vevő tanulók felkészítése
érettségit adó középiskolában való továbbtanulásra.
Az „Út az érettségihez” ösztöndíjprogram célja a részt vevő tanulók támogatása a
középiskola sikeres befejezése, a felsőoktatásba való bejutás elősegítése érdekében.
Az „Út a szakmához” alprogram célja a szakmai képzésben tanulók sikeres tanulmányainak elősegítése, tanulási nehézségeinek leküzdése
A köznevelési intézmény regisztrációja után, az esélyteremtő ösztöndíjakra a tanulók és mentorok közösen jelentkezhetnek.
Ki pályázhat az alprogramokra?
Az Út a középiskolába, Út az érettségihez és Út a szakmához alprogramokban való
részvételre az a tanuló pályázhat, aki a felsorolt kritériumok közül valamelyiknek
megfelel:
•

halmozottan hátrányos helyzetű

•

védelembe vett

•

családba fogadott
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•

átmeneti nevelésbe vett

•

ideiglenes hatállyal elhelyezett

•

utógondozásban van

•

hátrányos helyzetű

1. „Út a középiskolába” alprogram
Az Út a középiskolába alprogram célja a részt vevő tanulók felkészítése érettségit
adó középiskolában való továbbtanulásra.
A program célkitűzése, hogy az Út a középiskolába alprogramban résztvevő tanuló
a mentorálási tevékenységet és az ösztöndíjas időszakot követően felvételt nyerjen
érettségit adó középiskolába.
Az alprogram keretében a tanulót egy mentori feladatokat ellátó tanár segíti tanulmányaiban és a pályaválasztásban.

2. „Út az érettségihez” alprogram
Az Út az érettségihez alprogram célja a részt vevő tanulók támogatása a középiskola sikeres befejezésében, a sikeres érettségi vizsga és a felsőoktatási intézménybe
történő felvétel elősegítése.
A tanulót egy mentori feladatokat ellátó tanár segíti tanulmányaiban, és felkészíti
a sikeres érettségire.

3. „Út a szakmához” alprogram
Az „Út a szakmához” alprogram a hátrányos helyzetű, a nappali rendszerű iskolai
oktatásban – köztük roma/cigány – tanulók szakmához jutását segíti elő ösztöndíjjal
és mentori támogatással.
A program célja, a szakmai képzésben részt vevő tanulók sikeres tanulmányainak
elősegítése, tanulási nehézségeinek leküzdése.
A tanulót egy mentori feladatokat ellátó tanár segíti tanulmányaiban, és felkészíti
a szakmaválasztásra.
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4. „Út a diplomához” alprogram
Útravaló Ösztöndíjprogram „Út a diplomához” célja a hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű, ezen belül is kiemelten a roma/cigány hallgatók felsőoktatási
esélyegyenlőségének javítása, felsőfokú végzettséghez jutásának támogatása.

5. „Út a tudományhoz” alprogram
A 2005 óta működő Út a tudományhoz alprogram célja a természettudományok,
a műszaki tudományok és a matematika területe iránt kiemelt érdeklődést mutató tanulók tehetséggondozása: a középfokú iskolai oktatásban részt vevő tanulók
természettudományi és műszaki ismereteinek, a műszaki kompetenciák gyakorlatorientált fejlesztésének támogatása kutatócsoportban, illetve tervező/innovációs
csoportban végzett egyéni, de elsősorban a csoportos tevékenység segítségével,
mentori támogatással.
Az alprogram a köznevelési intézmények számára – a kutatási program megvalósításában – kötelezővé tette az együttműködést kutatással foglalkozó szervezetekkel,
így különösen kutatóintézetekkel, felsőoktatási intézményekkel, továbbá kutatást
végző országos szakmai intézetekkel. A cél, hogy a kutatócsoport a kutatási program
megvalósítása során lépjen ki az intézmény keretei közül, a tanulók természettudományos és komplex kutatási szemlélete és ilyen irányú jártasságai tovább bővüljenek, melynek eredményeképpen kapcsolatrendszerük is szélesebbé válhat.\
Az Útravaló ösztöndíjprogramról és alprogramjairól bővebb információkat és a
konkrét pályázati kiírást a következő oldalon érhetik el:
https://ukir.emet.gov.hu/static.php?page=welcome
EMET Útravaló Programiroda
1389 Budapest, Pf. 121.
EMET Útravaló Programiroda +36 (1) 550-2799
E-mail:info.utravalo@emet.gov.hu
A telefonos ügyfélszolgálati idő: Hétfő és Szerda: 8.00 - 10.00 óra
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EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMASSÁG ÉS
PÁLYALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT
(Németh Anita, HBMPSZ)

Törvényi háttér: a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 7. § határozza meg az
egészségügyi alkalmasság és a pályaalkalmassági követelmény definícióját. E szerint:
egészségügyi alkalmasság: annak az orvosi szakvéleményre alapozott megállapítása, hogy a szakképzésbe bekapcsolódni szándékozó személy testi adottságai,
egészségi és pszichikai állapota alapján képes önmaga és mások veszélyeztetése
nélkül a választott szakma szerinti tevékenység, foglalkozás gyakorlására és a szakmai vizsgára való felkészülésre,
pályaalkalmassági követelmény: a szakképzésbe történő bekapcsolódás - képzési
és kimeneti követelményekben meghatározott - azon feltétele, amely alapján megállapítható, hogy a szakképzésben részt venni szándékozó személy képességei, készségei alapján sikeresen fel tud készülni a szakmai vizsgára és a szakma végzésére.
A 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 12.
§ értelmében:
„A képzési és kimeneti követelményekben kell meghatározni a szakma jellegétől
függően az iskolai előképzettséget, annak előírását, hogy a szakképzés megkezdéséhez szükséges-e egészségügyi alkalmassági követelmény vagy pályaalkalmassági
követelmény teljesítése.”
Ennek megfelelően, a Korm. rendelet 153. § (1) bekezdésével összhangban:
„A szakképző intézménybe csak olyan tanulót lehet felvenni vagy átvenni, aki az általa választott szakmára vonatkozóan a képzési és kimeneti követelményekben előírt
egészségügyi alkalmassági, továbbá a pályaalkalmassági követelményeknek megfelel, és ez alapján előreláthatóan nincs akadálya a szakmai vizsgára bocsátásnak.”
A képzési és kimeneti követelményeket a szakképzésért felelős miniszter hivatalos
kiadványként az általa vezetett minisztérium honlapján teszi közzé.
A képzési és kimeneti követelmények a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapján www. nive.hu, a szakképzési dokumentumok menüpont alatt, az
egyes ágazatokra lebontva hozzáférhetők.
Tekintettel arra, hogy a képzési és kimeneti követelmények minden egyes szakma
esetében külön-külön, az irányadó jogszabályi helyek feltüntetésével meghatározzák az adott szakmára vonatkozó alkalmassági követelményeket, a kiválasztott szakmai ágazat képzési és kimeneti követelményeinek áttekintése ajánlott a Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapján.
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Szakképző iskolákban a pályaalkalmassági-, és egészségügyi követelményeknek való megfelelés vizsgálata
Ha a szakképző iskola a felvételt a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint
egészségügyi, pályaalkalmassági követelmények teljesítéséhez köti, úgy a pályaalkalmassági követelményeket tartalmaznia kell a felvételi tájékoztatójának, amelyet
az iskola a honlapján is köteles nyilvánossá tenni.
Ha az iskola képesség- és készségfelmérést szervez, a vizsga vagy a felmérés követelményeit, időpontját és helyét szintén tartalmaznia kell a felvételi tájékoztatójának.
A szakmai alkalmasság orvosi vizsgálatának meg kell előznie az iskolakezdést (beiskolázás előtti alkalmassági vizsgálat). A tanuló csak pozitív szakvélemény esetén iskolázható be. A szakmai alkalmasság orvosi vizsgálata minden szakképzési formára,
közoktatási intézményre és tanulóra nézve kötelező. Az egészségügyi alkalmassági
vizsgálat általános belgyógyászati vizsgálatból, hallás (audiológiai) vizsgálati és
szemészeti vizsgálatból áll, amelyet az egyes pályák igénybevétele, terhelése, vagy
károsító hatása miatt egyéb szakorvosi vizsgálatokkal kell kiegészíteni (pl. vérkép,
májfunkció, EKG, röntgen, stb.). Mindezt a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján
végzik. Az alkalmas minősítés nem zárja ki bizonyos feltételek előírását (pl. szemüveg használat, zajvédelem, rendszeres szakorvosi gondozás).

Az alábbiakban felsorolt szempontokat veszik figyelembe a szakmai alkalmasság orvosi vizsgálatánál:
•

A pályaválasztó képes-e fizikai, szellemi és lelki állapota alapján a választott
szakma elsajátítására?

•

A meglevő betegsége, egészségi elváltozásainak romlása várható-e a szakma
tartós végzése esetén?

•

Van-e olyan egészségi elváltozása, amely baleseti vagy fertőzési veszélyt rejthet magában?

Szakorvosi vélemény
Járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szükséges bizonyos kórképek és szakmák esetén (lásd a tájékoztató szakmák részében).
Első- és másodfokú vizsgálat
A szakmai alkalmasság vizsgálatát és véleményezését elsőfokon az iskolaorvos,
másodfokon az OMFI Ifjúsági és Egészségvédelmi Intézetének bizottsága végzi.
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Szakmaváltás szükségessége
Szakmaváltoztatásra (pályamódosítás) leggyakrabban az időközben fellépő betegségek és balesetek miatt kerülhet sor, amelyet a fent említett jogszabály határoz
meg.
Az orvos akkor mondhatja ki egyértelműen a „szakmai alkalmasságot”, ha meggyőződött arról, hogy a tanuló testi és szellemi állapota alapján képes a választott szakma
elsajátítására és ezt a munkát előreláthatóan tartósan, életre szólóan tudja majd végezni, egészségének károsodása nélkül; továbbá a tanuló munkavégzése során nem
jelent saját magára vagy munkatársaira nézve balesetveszélyt.
A katonai és rendvédelmi középfokú iskola a felvételt egészségügyi, pályaalkalmassági feltételekhez kötheti. A rendvédelmi szakképző intézménnyel tanulói jogviszony
létesítésének feltételeit és a felvételi eljárás részletes szabályait a rendvédelmi szerv
országos parancsnoka határozza meg, és azt a rendvédelmi szerv és a rendvédelmi
szakképző intézmény honlapján teszi közzé.
Sportiskolába történő jelentkezés esetén az a tanuló vehető fel, aki megfelel a sportegészségügyi alkalmassági és fizikai képesség felmérési vizsgálat követelményeinek. Ha a középfokú iskola művészeti tanulmányi területen hirdet felvételt, további
készségek, képességek meglétét is vizsgálhatja (pl.rajzkészség, zenei képességvizsgálat).

DUÁLIS KÉPZÉS
(Szalontai Éva, BAZMPSZ)

Ha SZAKKÉPZÉS, akkor DUÁLIS KÉPZÉS
- Avagy amit a duális képzésről tudni érdemes
Amennyiben a tanuló szakképzésbe jelentkezik, számíthat arra, hogy sikeres felvételi
esetén a szakmát a duális képzés keretei között tanulja majd. A duális képzési forma
szerint az elméleti oktatás iskolákban, a gyakorlati képzés üzemekben, vállalatoknál
történik.
A vállalati képzés elsősorban a gyakorlati képességeket fejleszti, de a jövőben lehetőség van arra is, hogy a duális képzőhelyek szakmai-elméleti ismereteket is átadjanak a
tanulónak a gyakorlati képzés mellett.
A régebbi szabályozás szerint a szakképzési évfolyamon tanuló diák és a gazdálkodó
szervezet között a gyakorlati képzés együttműködési megállapodással vagy tanulószerződéssel történhetett. A 2020. szeptember 1. napját követően szakképzésben tanulmányokat kezdő fiatalra azonban már más szabályok vonatkoznak. A duális képzésbe való bekapcsolódásra szakképzési munkaszerződéssel van lehetőség, amely
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jövedelemhez, azaz munkabérhez juttatja a tanulót. Ennek feltétele, hogy az ágazati
alapoktatáson túl legyen, sikeres alapvizsgával rendelkezzen és bekapcsolódjon a
szakirányú oktatásba.
„A szakképzési munkaszerződéssel a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy
és a duális képzőhely között munkaviszony jön létre. A szakképzési munkaszerződéssel a tanuló, (…) elfogadja a szakirányú oktatásban való részvétel feltételeit és kötelezettséget vállal a duális képzőhely irányítása szerint a szakirányú oktatásban való
részvételre, a duális képzőhely pedig vállalja a tanuló, (…) szakirányú oktatáson való
foglalkoztatását és oktatását, továbbá kötelezettséget vállal a tanuló, (…) számára az
e törvényben meghatározott juttatások nyújtására. Szakképzési munkaszerződés a tanulóval, (…) a szakirányú oktatás egészére kiterjedő határozott időtartamra köthető.
(…) szakképzési munkaszerződés alanya munkavállalóként a tizenötödik életévét betöltött tanuló is lehet.” (Szkt. 83.§)
A szakirányú oktatás során, duális képzésben tehát a tanulók szakmai, elméleti ismereteiket a szakmai képzést nyújtó iskolákban sajátítják el, gyakorlati oktatásuk pedig
egy gazdálkodó szervezetnél (vállalkozás, cég, vállalati tanműhely), azaz duális képzőhelyen zajlik.
„A duális képzőhelynek rendelkeznie kell a szakirányú oktatásra vonatkozó képzési
programmal, amely szakmánként, az adott szakma program-tantervéhez igazodóan
tartalmazza a duális képzőhely által oktatott tananyagelemeket és ehhez kapcsolódóan az elméleti ismereteket, a felügyelet mellett és az önállóan végezhető gyakorlati
feladatokat, továbbá a kompetencia- és készségfejlesztés feladatait.” (Szkr. 241. §)
Ez a képzési forma a szakmai képzés és a gazdaság, valamint a munka világának még
szorosabb összekapcsolódását eredményezi, mert a duális képzésben töltött évek
alatt a diákok piacképes tudást szerezhetnek.
A duális képzés az alábbi előnyöket biztosítja:
•

munkaerő-piaci igényekre épülő szakképzés,

•

rendszeres havi díjazás /munkabér és egyéb juttatás(ok)/,

•

társadalombiztosítási szabály szerint biztosított jogviszony,

•

a tanulóévek szolgálati időnek minősülnek,

•

a tanuló bekapcsolódik a munka világába, javulnak elhelyezkedési lehetőségei,

•

esélyes a szakma megszerzését követő továbbfoglalkoztatás.

Bővebb információ a https://tanuloszerzodes.hu/dualis-kepzessel-a-munka-vilagaban/ linkre kattintva, az onnan letölthető kiadványban.
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ÖSZTÖNDÍJAK AZ ÚJ SZAKKÉPZÉSI RENDSZERBEN
(Federics Ibolya, HMPSZ)

A 2020. SZEPTEMBER 1-JÉN BEISKOLÁZOTT TANULÓK ÖSZTÖNDÍJAI
Alapja a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér (alap) egyhavi összege,
amely 2020. január 1-től 161.000 Ft
ÁGAZATI ALAPOKTATÁS
Ösztöndíj a technikumban

Ösztöndíj a szakképzőiskolában

(9-10. évfolyam) havonta

(9. évfolyam) havonta

alap %-a összege 2020-ban

alap %-a összege 2020-ban

5 % 8.050 Ft

10 % 16.100 Ft
SZAKIRÁNYÚ OKTATÁS

Ösztöndíj

Pályakezdési juttatás

havonta nem duális képzés esetén

egyszeri, első szakma megszerzése után

tanulmányi átlag

alap %-a összege
2020-ban

alap %-a összege 2020-ban

2,00 -2,99

5 % 8.050 Ft

80 % 128.800 Ft

3,00 -3,99

15 % 24.150 Ft

110 % 177.100 Ft

4,00 -4,49

25 % 40.250 Ft

145 % 233.450 Ft

4,49 <

35 % 56.350 Ft

180 % 289.800 Ft

RÁSZORULTSÁGI TÁMOGATÁS HAVONTA
tanulmányi átlag

alap %-a összege 2020-ban

3,5 <

20 % 32.200 Ft

A szakképzés átalakulásával 2020. szeptember 1-től az ösztöndíj rendszere is megváltozott. A szakmatanulást pénzbeli juttatásokkal is ösztönzik, a tanulók tanulmányaik
idején pénzbeli juttatásokat kaphatnak tanulmányi eredményeiktől függően.
Míg korábban csak azok a tanulók részesülhettek pénzbeli támogatásban, akik hiányszakmát tanultak, addig az új oktatási rendszerben minden tanuló jogosult ösztöndíjra, aki technikumi vagy szakképző iskolában folytatja középfokú tanulmányait. A
2020/2021-es tanévtől a szakképzésbe újonnan belépő tanulók az ágazati alapoktatás
során is ösztöndíjat kapnak, melynek összege technikumban tanulók esetén 9-10. évfolyamon a mindenkori legkisebb munkabér 5%-a (2020-ban 8050 ft), szakképző isko-
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lai tanulók esetén 9. évfolyamon a 10%-a (2020-ban 16 100 ft). A szakirányú oktatás során nem duális képzés esetén a tanuló tanulmányi átlaga alapján történik az ösztöndíj
kifizetés.
A szakmai gyakorlati képzés duális képzőhelyeken valósul meg szakképzési munkaszerződéssel, amelyre a munka törvénykönyvét kell alkalmazni bizonyos módosításokkal.
A szakmát tanuló diákok tanulmányaik befejezésével egyszeri pályakezdési juttatásra is jogosulttá válnak, melynek összege szintén a mindenkori legkisebb munkabér
összegéhez igazítva, a szakmai vizsga eredményétől függően kerül megállapításra. A
hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók
rászorultsági támogatásra is pályázhatnak, amennyiben a tanuló tanulmányi átlaga
3,5 felett van.

ORIENTÁCIÓS ÉVFOLYAM
(Ivády Tímea, HMPSZ)

A szakmai képzés alaprendszere speciális funkciókkal egészül ki. Ezek a funkciók elsősorban a kompetenciahiányok csökkentését és végzettség nélküli iskolaelhagyás mérséklését célozzák. Közös elemeik a gyakorlat-orientált, élményalapú oktatás, egyénre
szabott fejlesztés, mentorálás és fejlesztő értékelés.
Az orientációs fejlesztésre irányuló előkészítő évfolyam (orientációs osztály) azoknak az általános iskolát elvégzett fiataloknak nyújt lehetőséget, akik bizonytalanok
a pályaválasztásban vagy kompetenciafejlesztésre van szükségük szakmai oktatásuk
megkezdése előtt. Feladata nem az általános iskolai tananyagok ismétlése, hanem a
tanulók egyéni kompetenciáinak felmérésére alapozott fejlesztés és a szakmai oktatás
során elsajátítható szakmák gyakorlati körülmények között való megismertetése. Az
orientációs osztályban a tanulók mentorálása, alapkészségeinek és kulcskompetenciáinak fejlesztése, pályaorientációjának, életpálya tervezésének elősegítése történik
rugalmas tanulásszervezési és személyre szabott oktatási formában.
A program kiemelt figyelmet fordít a 21. századi munkavállalói kompetenciák – például együttműködés, csapatmunka, kritikus gondolkodás és problémamegoldás –
erősítésére. A fejlesztés célja a diák képességeihez illeszkedő szakmaválasztás mellett
a szakmatanuláshoz szükséges alapok megszerzése. Az ágazatok, szakmák megismerése tanműhelyi foglalkozások és vállalati programok keretében, szakoktatók bevonásával történik. A tanuló az orientációs év során megtapasztalja, hogy mely szakmákhoz érez kedvet, elhivatottságot, mihez van tehetsége.
A program nem csak tartalmában, de módszereiben és szemléletében is eltér a klas�szikus szakközépiskolai oktatástól. Az oktatás nem hagyományos tantárgyi keretekben, hanem projektszemlélet mentén történik. A cél az erősségek felszínre hozása,
sikerélmény megélése. Az oktatók mentorszerepben vesznek részt az oktatásban.
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A siker kulcsa a személyes kísérés, a tanulók fejlődési útjának folyamatos követése. A
program segít a tanulóknak önmaguk megismerésében. Mentoruk vezetésével célokat
tűznek ki, törekednek azok megvalósítására, és közben megtanulják értékelni eredményességüket, feltárják az eredménytelenség okait. Fejlődik a kommunikációjuk, kreativitásuk, megtanulnak csapatban dolgozni.
Az előkészítő év befejezését követően a diák képességei és érdeklődése alapján felvételi nélkül folytathatja tanulmányait a választott szakmában. Az orientációs évfolyamon tanuló fiatal szakképzési ösztöndíjra jogosult.

SZAKKÉPZÉSI HÍDPROGRAMOK HELYETT
(Ivády Tímea, HMPSZ)

A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésének új lehetőségei:
Dobbantó program
A Szakképzési Híd Program helyébe a jövőben más lehetőségek lépnek. Az általános
iskolát el nem végzőknek „dobbantó program" fogja biztosítani az alapkompetencia
fejlesztést, amelyet követően a műhelyiskolába lehet továbblépni és alapfokú végzettséget szerezni.
A Dobbantó program célja, hogy az oktatás vagy a munka világába visszavezető, a
sikeres egyéni életút megtalálásához eljuttató lehetőséget biztosítson, az alapkompetencia-hiányok csökkentésével, a foglalkoztatók által elvárt kompetenciák fejlesztésével, a szakképzésbe való belépés megalapozásával. A Dobbantó programban az a
tanuló vehet részt, aki tizenhatodik életévét betöltötte és alapfokú végzettséggel nem
rendelkezik. Egyéb, az általános iskolában elvégzett osztályok számára vagy a programban való részvétel felső korhatárára vonatkozó korlátozás nincsen.
A programban egyénre szabott, gyakorlatias, csapatmunkára épülő fejlesztés történik, rugalmas rendben, új szemléletű értékeléssel. A Dobbantó program keretében
a szakképző iskola előkészítő évfolyamán alapkompetencia-fejlesztés történik, ahol
mentor tanár közreműködésével minden tanuló egyéni, a saját képességeinek és terveinek megfelelő fejlesztést kap.
A tanulók havonként a mindenkori minimálbér öt százalékának megfelelő összegű
ösztöndíjra jogosultak.
Műhelyiskola
A Műhelyiskolában azok a fiatalok tudnak részszakképesítést szerezni, akik lemorzsolódnának, és végzettség nélkül lépnének ki a szakképzésből, vagy a Dobbantó programban alapfokú képesítést szereztek, de nem tudnak a klasszikus iskolai környezetben tanulni. A műhelyiskola a tanulónak a szakképzésbe való bekapcsolódását vagy a
munkába állásához szükséges ismeretek megszerzését segítő képzési forma.
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A műhelyiskolában kizárólag részszakma megszerzésére irányuló felkészítés folyik,
amelyet tanműhelyben vagy munkahelyi körülmények között, nappali rendszerben,
egy-öt fős csoportokban lehet elvégezni. A műhelyiskolában a szakma tanulása tehát
a gyakorlati képzés helyszínén történik, közismereti tartalmak az adott szakma gyakorlati feladataihoz kapcsolódóan jelennek meg, fontos cél a kulcskompetenciák megerősítése. A pedagógus mentorként támogatja az oktatást. A műhelyiskola folyamatos
mentori támogatással hozzájárul a tanuló személyes és társas kompetenciáinak fejlesztéséhez és önálló életkezdéséhez szükséges alapismeretek átadásához.
A műhelyiskolában a tanulónak a végzettség megszerzése nem tanévhez kötött, de
legalább fél évig tart, a képzés lényege a rugalmasság. A műhelyiskolában részszakma
megszerzésére – a tanév rendjére tekintet nélkül – legalább hat, legfeljebb huszonnégy
hónap áll a tanulók rendelkezésre.
A részszakma megszerzéséről kiállított szakmai bizonyítvány államilag elismert alapfokú végzettséget és szakképesítést tanúsít, és legalább egy munkakör betöltésére képesít.
A műhelyiskolában a tanuló a szakképző iskolai ösztöndíj felére jogosult.
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HASZNOS HONLAPOK
A munkaközösség tagjainak honlapjai (abc sorrendben)

B.-A.-Z. Megyei Pedagógiai Szakszolgálat:
https://borsodszakszolgalat.hu/palyavalasztasi-tanacsadas/
Hajdú - Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat:
http://www.hbmpsz.sulinet.hu/2-uncategorised/67-palya
Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat:
https://palyavalasztas.hmpedszakszolgalat.hu/
Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat:
http://www.nmpsz.starjan.hu/palyavalasztas.html
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat:
palyavalasztas-szszbm.webnode.hu
Oktatási Hivatal:
oktatas.hu /Oktatási Hivatal - Köznevelés - Középfokú felvételi eljárás - Aktuális beiskolázási időszak/
Pályaorientációs Portál:
www.palyaorientacio.nive.hu
Pályaorientációs Portál:
www.palyaorientacio.munka.hu /szakmafilmek/
Innovatív Képzéstámogató Központ: www. ikk.hu
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HEVES MEGYE KÖZÉPFOKÚ INTÉZMÉNYEI

Egerben

Andrássy György Katolikus Közgazdasági
Technikum, Gimnázium és Kollégium
Cím: 3300 Eger, Klapka György u. 7.
E-mail: titkarsag@andrassy-eger.hu
Honlap: www.ekszi.hu
Tel.: +36 36 510 060

OM azonosító: 031609
Igazgató: Rozmán Éva
Pályaválasztási felelős: Pércsi Edit

Tervezett képzési formák bemutatása
Gimnázium
Tagozat

Tagozatkód

Képzési időtartam

Felvehető
létszám

Nyelvi előkészítővel induló
gimnázium

0001

1+ 4 év

32 fő

Digitális gimnázium

0002

4 év

26 fő

Technikum
Ágazat

Két tanítási
nyelvű turisztikai technikum

Az ágazatban
megszerezhető tervezett - szakma
megnevezése

Az ágazatban
megszerezhető
szakma azonosítószáma

Tagozatkód

Képzési
időtartam

Felvehető
létszám

Turisztikai technikus

5 1015 23 07

0003

5 év

32 fő

Turizmus-vendéglátás ágazat
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Nyelvi előkészítővel
induló európai
közgazdasági
technikum

Pénzügyi-számviteli
ügyintéző

5 0411 09 01

0004

1 + 5 év

32 fő

Logisztikai technikus

5 1041 15 06

0005

5 év

32 fő

Gazdálkodás és
menedzsment
ágazat
Logisztikai
technikum
Közlekedés és
szállítmányozás ágazat

Felvételi vizsga időpontja
Központi írásbeli felvételi vizsgák: 2021. január 23. 10.00
Szóbeli felvételi vizsga és elbeszélgetés: 2021. február 22-24. 14.00

Idegennyelvi oktatás (választható nyelvek)
Nyelvi előkészítővel induló gimnáziumi osztályban első idegen nyelv: angol vagy
német nyelv, második idegen nyelv: angol, német, francia, orosz, vagy olasz nyelv.
Digitális gimnáziumi osztályban első idegen nyelv: angol nyelv, második idegen
nyelv: német vagy francia nyelv.
Két tanítási nyelvű turisztikai technikumban első idegen nyelv: angol nyelv,
második idegen nyelv: német, francia, orosz vagy olasz nyelv.
Nyelvi előkészítővel induló európai közgazdasági technikumban első idegen
nyelv: angol vagy német nyelv, második idegen nyelv: angol, német, francia, orosz,
vagy olasz nyelv.
Logisztikai technikumban: angol nyelv

Kollégiumi férőhelyek száma
Intézményünk saját leány kollégiummal rendelkezik, melynek befogadóképessége
100 fő.
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Nyílt napok időpontja
Online nyílt napok: 2020. november 10. 9.00 – 12.00 h, 2020. november 17. 9.00 –
12.00
Online igazgatói tájékoztató szülők számára: 2020. november 25. 17.00
Orientációs évfolyamot indít az iskola? - nem
Dobbantó programot indít az iskola? - nem
Műhelyiskolai képzést indít az iskola? - nem

Egyéb információk
Felvételi eljárás rendje
A felvételi vizsga rendje megegyezik a nyolcadik osztályosok számára szervezendő
általános felvételi eljárás rendjével. A felvételi elbíráláskor az alábbiakat vesszük
figyelembe:

•

Az általános iskolai eredményt a 7. osztály végén és a 8. osztály első félévében
magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv tantárgyakból (25-25 pont).

•

A központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszerzett magyar nyelvi és matematika írásbeli vizsga eredményét (50-50 pont). A tanuló a központi írásbeli vizsgára való jelentkezését a hivatal által e célra kiadott
jelentkezési lapon a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott határidőig küldheti meg közvetlenül valamely általa választott, központi
írásbeli vizsgát szervező intézménybe.

•

A szóbeli meghallgatás eredményét, melyen az általános tájékozottságot
szóbeli készségeket vizsgáljuk (témakörök megtalálhatók az iskola honlapján:
www.ekszi.hu/nyolcadikosok) (30 pont). A szóbeli meghallgatás értékelésének
szempontjai: megjelenés (3 pont), köszönés (2 pont), tétel tartalma (10 pont),
nyelvi minőség (10 pont), interakció (5 pont). A szóbeli meghallgatás időpontjáról, vizsgabizottságba sorolásáról a jelentkezőt intézményünk tájékoztatja.

•

A két tanítási nyelvű turisztikai technikumba jelentkezők esetében angol nyelv
szóbeli felvételi vizsga eredményét (20 pont).

•

A rangsort a felvételi eljárás során szerzett pontok alapján állítjuk fel.
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Célunk

•

a fiatalok keresztény hitének elmélyítése,

•

a diákok felsőoktatásban történő tanulmányaik folytatásának elősegítése,

•

idegen nyelvi kompetenciájuk fejlesztése,

•

a szakmai képzésekben a továbbtanulás mellett a szakmai készségek megalapozása,

•

informatikai ismereteinek magas szintre emelése,

•

nemzetközi projektekbe való bevonása.

•

Minden osztályunk különböző specialitással bír.

•

Technikusi osztályainkban végző diákok az érettségi bizonyítvánnyal szakképesítést igazoló bizonyítványt kapnak.

•

Technikusi képzésben részt vevő tanulóink tanulmányaik alatt ösztöndíjat
kapnak.

•

A nyelvi előkészítő évfolyammal induló képzéseinkben (0001 és 0004 kódokon
induló képzések) a közös nyelvi előkészítő év után lehetőség van az osztálytípusok közötti váltásra.

•

A nyelvi csoportok kialakítása tudásszint szerint történik.

•

Kis létszámú csoportok matematikából, informatikából, idegen nyelvből.

•

Iskolánk ECDL vizsgaközpont. Informatika órákon az előrehozott érettségire
való felkészítés mellett ECDL vizsga lehetőség.

•

A 11-12. évfolyamon fakultáció választás a felsőoktatásban való továbbtanulás
érdekében.

•

Kiterjedt nemzetközi kapcsolatok jellemzik iskolánkat. Az Európai Uniós projektekbe való bekapcsolódással nyelvi és szakmai készségek fejlesztésére nyílik
lehetőség.
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Egri Arany János Általános Iskola,
Szakiskola és Kollégium
OM azonosító: 031461
Igazgató: Dr. Naár Zoltánné
Pályaválasztási felelős: Kocsis Ágnes Anikó

Cím: 3300 Eger, Iskola u. 3.
E-mail: egriarany@gmail.com
Honlap: www.aranyiszi.hu
Tel.: +36 30 016 11 90

Tervezett képzési formák bemutatása
Szakiskola
Ágazat

Az ágazatban
megszerezhető tervezett - szakma
megnevezése

Az ágazatban
megszerezhető
szakma azonosítószáma

Tagozatkód

Képzési
időtartam

Felvehető
létszám

Mezőgazdaság
és erdészet

Kerti munkás részszakma

22

0001

1+2 év

7 fő

Kreatív

Textiltermék-összeállító
részszakma

34

0002

1+2 év

6 fő

Felvételi vizsga időpontja
Felvételi vizsgát nem tartunk. A képzésre tanulásban akadályozott, enyhe értelmi
fogyatékos tanulók jelentkezhetnek.

Egészségügyi alkalmassági vizsgálatok
9/E évfolyamon szükséges.

Pályaalkalmassági vizsgálatok
Nincs.
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Idegennyelvi oktatás (választható nyelvek)
angol

Kollégiumi férőhelyek száma
36 fő

Nyílt napok időpontja
online nyílt nap: 2020. december 10. 9.00-12.00
https://www.facebook.com/groups/187109648043344
valamint egyéni érdeklődésre is tájékoztatást nyújtunk.
Orientációs évfolyamot indít az iskola? - nem
Dobbantó programot indít az iskola? - nem
Műhelyiskolai képzést indít az iskola? - nem

Egyéb információk
Az Egri Arany János Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium sajátos nevelési
igényű, tanulásban akadályozott, enyhe értelmi fogyatékos tanulóknak biztosít
szakképzést.
A képzés a speciális szakiskola kerettantervét figyelembe véve összeállított helyi
tanterv szerint folyik, a képzés 3 éves. (9/E, 9. 10. évfolyam)
9/ E Előkészítő évfolyam
Biztosítja az alapfokú iskolai tanulmányokat befejezett tanulók általános ismereteinek elmélyítését, szinten tartását, kiegészíti az alapfokú iskolában megszerzett
általános műveltségeket. Ebben a szakaszban az előzetes tudások megerősítése és
tovább építése, alkalmazása az önálló életvezetési technikák gyakorlása kerül központba. Célja, hogy felkészítse a tanulókat a kerti munkás, textiltermék-összeállító
részsakmákra történő belépésre. A tanterv keretében ezeken az évfolyamokon közismereti tantárgyakat és előkészítő jelleggel pályaorientációs és szakmai alapozó
elméleti tantárgyakat tanulnak a tanulók.
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Kerti munkás részszakma
Tanulmányi idő: 3 év.
A 9/E előkészítő évfolyamára épülő 2 évfolyamos képzés
0001 - 3 évfolyamos képzés; kerettantervre, sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
oktatásának irányelvére épülő helyi tanterv; a sajátos nevelési igényű tanulók tanulásban akadályozott, enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára. Kertész szakma
részszakmája;

A kerti munkás részszakma munkaterületének rövid leírása:
A kerti munkás a ház körüli és háztáji kertekben, gazdaságokban végezhet alapvető
kertészeti tevékenységet. A gyümölcstermelő növényeket, szőlő, zöldségnövényeket telepít, elvégzi a felnevelési alapvető munkálatait, a termőkorú gyümölcsfák és
a szőlő fenntartó-karbantartó technológiai műveleteit, az éves ápolási munkákat. A
kerti haszonnövényeket szakszerűen betakarítja. Ismereteket szerez a kisgazdálkodás terén. A képzés lehetőséget teremt közlekedési ismeretek elsajátítására, valamint a vállalkozások elindításához szükséges minimális alapok megismeréséhez.
Textiltermék-összeállító részszakma
Tanulmányi idő: 3 év.
A 9/E előkészítő évfolyamára épülő 2 évfolyamos képzés
0002 - 3 évfolyamos képzés; kerettantervre, sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvére épülő helyi tanterv; a sajátos nevelési igényű tanulók
tanulásban akadályozott, enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára. Divatszabó
szakma részszakmája;

Textiltermék-összeállító részszakma munkaterületének rövid leírása:
A textiltermék – összeállító feladata műszaki dokumentáció alapján, kiszabott ruházati termékek alkatrészeinek összeállítása és befejező műveleteinek elvégzése.
A tanulóknak kollégiumot, ingyenes tankönyvet, kedvezményes étkezést, bérlettérítést biztosítunk.
36 fős kollégium működik, mely második otthont biztosít az iskolában tanulni
vágyó fiataloknak, és azoknak a hátrányos helyzetű tanulóknak, akiknek a mindennapi iskolába járásuk és az otthoni tanulási felkészülésük nem biztosított.
Nagy hangsúlyt fektetünk a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására, az alap-
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vető kompetenciák biztos elsajátítására, IKT kompetenciák megszervezésére és az
idegen nyelv tanítására. Az aktuális pályázati lehetőségeknek megfelelően szakiskolai tanulóinkkal és mentoraikkal Útravaló Ösztöndíjprogramban – Út a szakmához
alprogramban veszünk részt. Részt veszünk a Kompetencia alapú oktatás megvalósításában, hogy szakiskolai tanulóinkat a legadekvátabb módszerekkel juttassuk el
a szakmaszerzés alapjaihoz.
Az iskolában dolgozó szakemberek birtokában vannak azoknak a kompetenciáknak, amelyek elősegítik a szakiskolások különleges gondozási igényeinek kielégítését.
Tanulóinkat speciális fejlesztésben, felzárkóztatásban részesítjük, hogy a szakképző
évfolyamok elvégzése után sikeres vizsgát tegyenek, a munkaerőpiacon el tudjanak
helyezkedni.
Tehetséggondozás keretében különböző szakkörökön, művészeti terápiákon vehetnek részt. Alapelvünk „Mindenki tehetséges valamiben”.
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Heves Megyei SZC Bornemissza Gergely
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
OM azonosító: 203035/002
Igazgató: Uzelman Tamás
Pályaválasztási felelős: Bózsóné Szabó Ágnes

Cím: 3300 Eger, Kertész út 128.
E-mail: bginfo@bgeger.hu
Honlap: www.bgeger.hu
Tel.: 06 36 312-166

Tervezett képzési formák bemutatása
Technikum
Ágazat

Az ágazatban
megszerezhető tervezett - szakma
megnevezése

Az ágazatban
megszerezhető
szakma azonosítószáma

Tagozatkód

Képzési
időtartam

Felvehető
létszám

Specializált
gép- és járműgyártás

Gépjárműmechatronikai technikus

5 0716 19 04

1519

5 év

32 fő

Gépészet

Gépgyártástechnológiai technikus

5 0715 10 06

1510

5 év

16 fő

Építőipar

Magasépítő technikus

5 0732 06 09

1506

5 év

16 fő

Az ágazatban
megszerezhető tervezett - szakma
megnevezése

Az ágazatban
megszerezhető
szakma azonosítószáma

Tagozatkód

Képzési
időtartam

Felvehető
létszám

Gépészet

Gépi és CNC forgácsoló

4 0715 10 07

1310

3 év

32 fő

Gépészet

Hegesztő

4 0715 10 08

1310

3 év

16 fő

Szakképző iskola
Ágazat
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Épületgépészet

Központifűtés-és
gázhálózatrendszer-szerelő

4 0732 07 03

1307

3 év

16 fő

Elektronika és
elektrotechnika

Villanyszerelő

4 0713 04 07

1304

3 év

16 fő

Speciális gépés járműgyártás

Karosszérialakatos

4 0716 19 11

1319

3 év

8 fő

Speciális gépés járműgyártás

Járműfényező

4 0716 19 08

1319

3 év

8 fő

Speciális gépés járműgyártás

Autógyártó

4 0716 19 02

1319

3 év

16 fő

Speciális gépés járműgyártás

Mechatronikus karbantartó

4 0714 19 13

1319

3 év

16 fő

Fa-és bútoripar

Asztalos

4 0722 08 01

1308

3 év

16 fő

Építőipar

Kőműves

4 0732 06 08

1306

3 év

16 fő

Építőipar

Festő mázoló tapétázó

4 0732 06 05

1306

3 év

16 fő

Felvételi vizsga időpontja
nincs felvételi vizsga

Egészségügyi alkalmassági vizsgálatok
minden szakmánál szükséges

Pályaalkalmassági vizsgálatok
festő, mázoló, tapétázó és hegesztő szakmáknál szükséges
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Idegennyelvi oktatás (választható nyelvek)
angol, német

Kollégiumi férőhelyek száma
225 fő

Nyílt napok időpontja
Jelenleg hatályban lévő jogszabályok alapján online történik a nyílt napok szervezése.
2020. november 27.
2020. december 4.
2020. december 11.
Orientációs évfolyamot indít az iskola? - igen
Dobbantó programot indít az iskola? - nem
Műhelyiskolai képzést indít az iskola? - igen
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Egri Dobó István Gimnázium
Cím: 3300 Eger Széchenyi u. 19.
E-mail: titkar@dobo-eger.sulinet.hu
Honlap: www.dobo-eger.sulinet.hu
Tel.: +36 36 312 717

OM azonosító: 031599
Igazgató: Berkes Krisztián
Pályaválasztási felelős:
Nemcsikné Pinczés Györgyi

Tervezett képzési formák bemutatása
Gimnázium
Tagozat

Tagozatkód

Képzési időtartam

Felvehető
létszám

biológia tagozat

1001

4 év

15 fő

idegen nyelvi
tagozat

1003

4 év

30 fő

általános tantervű képzés

1004

4 év

45 fő

reál tagozat

1005

4 év

15 fő

humán tagozat

1006

4 év

15 fő

6 évfolyamos
általános képzés

1021

6 év

30 fő
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Felvételi vizsga időpontja
2021. január 23, biológia és nyelvi tagozaton: 2021. február 25.

Idegennyelvi oktatás (választható nyelvek)
első nyelv: angol, német; második nyelv: angol, német, francia, olasz.

Nyílt napok időpontja
november hónapban tájékoztató online kisfilmek a honlapon

49

Heves Megyei SZC Sárvári Kálmán Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégium
Cím: 3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6.
E-mail: szakkepzo@sarvarieger.hu
Honlap: www.kerieger.hu
Tel.: +36 70 400 28 81

OM azonosító: 203035
Igazgató: Milibákné Veres Erika
Pályaválasztási felelős: Dányi Imre

Tervezett képzési formák bemutatása
Technikum
Ágazat

Az ágazatban
megszerezhető tervezett - szakma
megnevezése

Az ágazatban
Képzési
megszerezhető időtartam
szakma azonosítószáma

Felvehető
létszám

20. Sport

Fitness-wellness
instruktor

5 1014 20 01

5 év

32 fő

13. Kereskedelem

Kereskedő és webáruházi technikus

5 0416 13 03

5 év

16 fő

23. Turizmus-vendéglátás

Vendégtéri szaktechnikus

5 1013 23 08

5 év

32 fő

23. Turizmus-vendéglátás

Szakács szaktechnikus

5 1013 23 06

5 év

32 fő

9. Gazdálkodás
és menedzsment ágazat

Pénzügyi-számviteli
ügyintéző

5 0411 09 01

5 év

16 fő
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Szakképző iskola
Ágazat

Az ágazatban
megszerezhető tervezett - szakma
megnevezése

Az ágazatban
Képzési
megszerezhető időtartam
szakma azonosítószáma

Felvehető
létszám

23. Turizmus-vendéglátás

Cukrász

4 1013 23 01

3 év

24 fő

23. Turizmus-vendéglátás

Szakács

4 1013 23 05

3 év

24 fő

23. Turizmus-vendéglátás

Pincér-vendégtéri
szakember

4 1013 23 04

3 év

24 fő

13. Kereskedelem

Kereskedelmi értékesítő

4 0416 13 02

3 év

24 fő

5. Élelmiszeripar

Pék-cukrász

4 0721 05 12

3 év

24 fő

5. Élelmiszeripar

Szőlész-borász

4 0721 05 14

3 év

12 fő

Felvételi vizsga időpontja
Sport ágazat kivételével felvétel a tanulmányi eredmények alapján történik.
Sport ágazatra központi írásbeli vizsga (magyar) 2021. január 23. 10:00

Egészségügyi alkalmassági vizsgálatok
ágazattól, szakmától függően külön értesítés alapján

Pályaalkalmassági vizsgálatok
ágazattól, szakmától függően külön értesítés alapján
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Idegennyelvi oktatás (választható nyelvek)
Technikumban: angol, német
Szakképző Iskolában: angol, német, francia

Kollégiumi férőhelyek száma
120 fő

Nyílt napok időpontja
Online nyílt nap 2020.11.06.
Orientációs évfolyamot indít az iskola? - nem
Dobbantó programot indít az iskola? - igen
Műhelyiskolai képzést indít az iskola? - igen
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Eventus Üzleti, Művészeti Szakgimnázium,
Technikum, Gimnázium, Szakképző Iskola,
Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
Cím: 3300 Eger, Cifrakapu tér 24.
E-mail: iskolatitkar@eventus.hu
Honlap: www.eventus.hu
Tel.: +36 36 517 510

OM azonosító: 031631
Igazgató: Sajtos Attila
Pályaválasztási felelős: Burom Annamária

Tervezett képzési formák bemutatása
Gimnázium
Tagozat

Tagozatkód

Képzési időtartam

Felvehető
létszám

Emelt szintű
képzőművészeti
oktatás

0050

4 év

34 fő

Szakgimnázium
Ágazat

Az ágazatban
megszerezhető tervezett - szakma
megnevezése

Az ágazatban
megszerezhető
szakma azonosítószáma

Tagozatkód

Képzési
időtartam

Felvehető
létszám

Művészeti
ágazat

Művészeti grafikus

4 0213 01

0010

5 év

34 fő

Művészeti
ágazat

Mozgókép és animációtervező

4 0213 01

0030

5 év

20 fő

Művészeti
ágazat

Művészeti és médiafotográfus

4 0213 01

0040

5 év

14 fő

Művészeti
ágazat

Művészeti grafikus

4 0213 01

érettségire
épülő szakképzés

2 év

14 fő
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Művészeti
ágazat

Mozgókép és animációtervező

4 0213 01

érettségire
épülő szakképzés

2 év

14 fő

Művészeti
ágazat

Művészeti és médiafotográfus

4 0213 01

érettségire
épülő szakképzés

2 év

14 fő

Ágazat

Az ágazatban
megszerezhető tervezett - szakma
megnevezése

Az ágazatban
megszerezhető
szakma azonosítószáma

Tagozatkód

Képzési
időtartam

Felvehető
létszám

Kreatív ágazat

Grafikus

5-0213-09

0010

5 év

20 fő

Kreatív ágazat

Dekoratőr

5-0212-07

0020

5 év

14 fő

Kreatív ágazat

Mozgókép-és animáció készítő

5-0211-10

0030

5 év

20 fő

Kreatív ágazat

Fotográfus/Művészeti fotográfus

5-0213-08

0040

5 év

14 fő

Kreatív ágazat

Grafikus

5-0213-09

érettségire
épülő szakképzés

2 év

14 fő

Kreatív ágazat

Dekoratőr

5-0212-07

érettségire
épülő szakképzés

2 év

14 fő

Kreatív ágazat

Mozgókép-és animáció készítő

5-0211-10

érettségire
épülő szakképzés

2 év

14 fő

Kreatív ágazat

Fotográfus/Művészeti fotográfus

5-0213-08

érettségire
épülő szakképzés

2 év

14 fő

Technikum
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Felvételi vizsga időpontja
2021. február 23-25. Szóbeli elbeszélgetés az iskola honlapján feltett beosztás
szerint.

Egészségügyi alkalmassági vizsgálatok
2021. június 22-24.

Pályaalkalmassági vizsgálatok
2021. június 22-24.

Idegennyelvi oktatás (választható nyelvek)
angol

Kollégiumi férőhelyek száma
327 fő

Nyílt napok időpontja
2020. november 23. 10:00, 2020. december 3. 10:00, 2020. december 10. 10:00
- Online nyílt napok, megtekinthetőek az adott időpontban az iskola facebook oldalán.
2021. január 7. 10:00, 2021. január 21. 10:00
- Személyesen és online formában is megtekinthető nyílt napok a járványügyi
helyzettől függően.
Személyes megjelenés esetén előzetes regisztráció szükséges az info@eventus.hu
e-mail címen.
Orientációs évfolyamot indít az iskola? - nem
Dobbantó programot indít az iskola? - nem
Műhelyiskolai képzést indít az iskola? - nem
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Egyéb információk
Az iskola általános felvételi eljárást hirdet. Az iskola központi írásbeli felvételi
vizsgát és szóbeli vizsgát nem tart. Szakmai alkalmassági, készségfelmérő vizsgálatot tartunk rajzból, amelynek alapján eldől, hogy a jelentkező alkalmas, vagy nem
alkalmas az adott szakmára.
A felvételi kérelmeket a szakmai és az egészségügyi alkalmasság megléte esetén
csak az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján bíráljuk el (rangsoroljuk)
az alábbiak szerint: A 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv osztályzatai, valamint rajz, informatika és technika.
Jelentkezés határideje: 2021. február 19-ig.
A szakmai alkalmassági, készségfelmérő vizsgálat két részből áll:
1. A rajz készség vizsgálata a szóbeli elbeszélgetésre hozott otthon készített munkák
alapján: Csendéletről készült tónusrajz A/3-as méretben, Figurák térben (méret és
technika tetszőleges), Szabadon választott munka (technika és téma tetszőleges).
2. Szóbeli elbeszélgetés alkalmával rajzkészség-és képességvizsgálat.
Iskolánkba hallássérült (nagyothalló); mozgásszervi fogyatékos; autizmus spektrum
zavarral küzdő; egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő; beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.
Az érettségire épülő szakképzésre 25 éves kor alatt lehet jelentkezni. A felvételi
eljárás során pályaalkalmassági szintfelmérőt tartunk.

Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló
Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti
Iskola és Pedagógiai Intézet
Bővebb információ a palyavalasztas.hmpedszakszolgalat.hu honlapunkon.
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Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium
Cím: 3300 Eger, Széchenyi u. 17.
E-mail: titkarsag@gardonyi-eger.hu
Honlap: www.gardonyi-eger.hu
Tel.: +36 36 511 240

OM azonosító: 031610
Igazgató: Uzelman Tamás
Pályaválasztási felelős:
Jobbágyné Reményi Henrietta

Tervezett képzési formák bemutatása
Gimnázium
Tagozat

Tagozatkód

Képzési időtartam

Felvehető
létszám

angol-magyar két
tanítási nyelvű
gimnáziumi
képzés

0011

5 év

14 fő

angol nyelvi
előkészítő évfolyammal bővített
gimnáziumi
képzés

0012

5 év

20 fő

általános gimnáziumi képzés
biológia-kémia
specializáció

0013

4 év

14 fő

általános gimnáziumi képzés

0014

4 év

20 fő

általános gimnáziumi képzés
pszichológia
specializáció

0031

4 év

20 fő
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sportiskolai képzés (köznevelési
típusú sportiskolai képzés)

0015

4 év

14 fő

nyolcosztályos
gimnáziumi
képzés

0001

8 év

34 fő

Felvételi vizsga időpontja
2021. január 23. de. 10.00 óra

Pályaalkalmassági vizsgálatok
sportegészségügyi alkalmassági igazolás (sportorvosi igazolás) és fizikai képességfelmérés (a szóbeli meghallgatások napján)

Idegennyelvi oktatás (választható nyelvek)
angol, német, francia, olasz, orosz

Kollégiumi férőhelyek száma
130 fő

Nyílt napok időpontja
Online nyílt nap helyett az iskola honlapján és facebook oldalán megtekinthető
beiskolázási tájékoztató kisfilmünk.
Orientációs évfolyamot indít az iskola? - nem
Dobbantó programot indít az iskola? - nem
Műhelyiskolai képzést indít az iskola? - nem
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Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági,
Nyomdaipari Technikum és Szakképző Iskola
Cím: 3300 Eger, Mátyás király út 165.
E-mail: igazgato@iqpont.hu
Honlap: www.iqpont.hu
Tel.: +36 36 516 068

OM azonosító: 101496
Igazgató: Molnár György
Pályaválasztási felelős: Balogh Balázs

Tervezett képzési formák bemutatása
Gimnázium
Tagozat

Tagozatkód

Képzési időtartam

Felvehető
létszám

kerettantervre
épülő helyi tanterv
Fakultáción belül
szakmai érettségire
való felkészítés
(rendészeti orientáció, közszolgálati
ügyintéző, rendészeti őr)

01

4 év

34 fő

kerettantervre
épülő helyi tanterv
Fakultáción belül
szakmai érettségire
való felkészítés
(informatika,
közgazdaságtan,
nyomdaipar, művészet)

02

4 év

34 fő
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Technikum
Ágazat

Az ágazatban
megszerezhető tervezett - szakma
megnevezése

Az ágazatban
megszerezhető
szakma azonosítószáma

Tagozatkód

Képzési
időtartam

Felvehető
létszám

Informatika és
távközlés

kerettantervre
épülő helyi tanterv
Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus

0612

03

5 év

32 fő

kreatív ágazat

dekoratőr, divat-,
jelmez- és díszlettervező, grafikus

0212

04

5 év

32 fő

kreatív ágazat

nyomdaipari technikus

0211

05

5 év

32 fő

rendészet és
közszolgálat
ágazat

közszolgálati technikus

0413

06

5 év

32 fő

szépészet
ágazat

kéz- és lábápoló
technikus

1012

07

5 év

32 fő

szépészet
ágazat

kozmetikus technikus

1012

08

5 év

32 fő

Az ágazatban
megszerezhető tervezett - szakma
megnevezése

Az ágazatban
megszerezhető
szakma azonosítószáma

Tagozatkód

Képzési
időtartam

Felvehető
létszám

rendészet és
közszolgálat
ágazat

rendészeti őr

1032

09

3 év

32 fő

kreatív

nyomdász

0211

10

3 év

32 fő

Szakképző iskola
Ágazat

60

Felvételi vizsga időpontja
2021. február 22. hétfő 12 óra
2021. február 23. kedd 12 óra
2021. március 01. hétfő 12 óra

Idegennyelvi oktatás (választható nyelvek)
angol, német, orosz

Kollégiumi férőhelyek száma
nincs, de az iskola segít az elhelyezésben

Nyílt napok időpontja
2020. november 13. 12 óra (péntek)
2021. december 02. 12 óra (szerda)
2021. január 11. 12 óra (hétfő)
Orientációs évfolyamot indít az iskola? - igen
Dobbantó programot indít az iskola? - igen
Műhelyiskolai képzést indít az iskola? - igen
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Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum,
Szakképző Iskola, Kollégium és Könyvtár
Cím: 3300 Eger, Bem tábornok u. 3.
E-mail: titkarsag@kossuthzsuzsa.hu
Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu
Tel.: +36 70 641-2563

OM azonosító: 203035
Igazgató: Somoskői Lilla
Pályaválasztási felelős: Vincze Tímea

Tervezett képzési formák bemutatása
Technikum
Ágazat

Az ágazatban
megszerezhető tervezett - szakma
megnevezése

Az ágazatban
Képzési
megszerezhető időtartam
szakma azonosítószáma

Felvehető
létszám

Egészségügy

Általános ápoló

5 0913 03 01

6 év

17 fő

Egészségügy

Egészségügyi as�szisztens

5 0913 03 02

5 év

17 fő

Szociális

Kisgyermekgondozó,
-nevelő

5 0922 22 02

5 év

34 fő

Rendészet és
közszolgálat

Közszolgálati technikus

5 0413 18 01

5 év

34 fő

Szakképző iskola
Ágazat

Az ágazatban
megszerezhető tervezett - szakma
megnevezése

Az ágazatban
Képzési
megszerezhető időtartam
szakma azonosítószáma

Felvehető
létszám

Szociális

Szociális ápoló és
gondozó

4 0923 22 03

3 év

28 fő

Rendészet és
közszolgálat

Rendészeti őr

4 1032 18 02

3 év

28 fő
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Felvételi vizsga időpontja
2021. január 23. (szombat) 10.00 – Központi írásbeli felvételi vizsgák
2021. február 25. (csütörtök), február 27. (szombat) – Szóbeli elbeszélgetés
(Technikum), testnevelés alkalmassági (Rendészet és közszolgálat ágazat)

Egészségügyi alkalmassági vizsgálatok
2021. május-június

Pályaalkalmassági vizsgálatok
2021. február 25. (csütörtök), február 27. (szombat) – Szóbeli elbeszélgetés (Technikum), testnevelés alkalmassági (Rendészet és közszolgálat ágazat)

Idegennyelvi oktatás (választható nyelvek)
angol, német

Kollégiumi férőhelyek száma
150 fő
Orientációs évfolyamot indít az iskola? - nem
Dobbantó programot indít az iskola? - nem
Műhelyiskolai képzést indít az iskola? - nem
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Neumann János Gimnázium,
Technikum és Kollégium
OM azonosító: 031603
Igazgató: Dr. Sipos Mihály
Pályaválasztási felelős: Tarnóczi Aranka ig.h,
Kocsis Emese ig.h (Hat évfolyamos gimnázium),
Dr. Löveiné Hadnagy Katalin (AJTP)

Cím: 3300 Eger, Rákóczi út 48.
E-mail: neumann@nejanet.hu
Honlap: www.nejanet.hu
Tel.: +36 36 536 070

Tervezett képzési formák bemutatása
Gimnázium
Tagozat

Tagozatkód

Képzési időtartam

Felvehető
létszám

Négy évfolyamos
gimnázium

0001

4 év

32 fő

Hat évfolyamos
gimnázium

0004

6 év

32 fő

Nyelvi előkészítő
osztály

0003

5 év

32 fő

Műszaki nyelvi
előkészítő osztály

0013

5 év

32 fő

Európai Uniós két
tanítási nyelvű
gimnázium

0012

5 év

32 fő

Arany János
Tehetséggondozó
Program

0002

5 év

32 fő
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Technikum
Ágazat

Az ágazatban
megszerezhető tervezett - szakma
megnevezése

Az ágazatban
megszerezhető
szakma azonosítószáma

Tagozatkód

Képzési
időtartam

Felvehető
létszám

Informatikai
technikum

Informatikai rendszer- és alkalmazás
üzemeltető technikus

5 0612 12 02

0020

5 év

30 fő

Informatikai
technikum

Szoftverfejlesztő és
-tesztelő

5 0613 12 03

0021

5 év

30 fő

Közgazdasági
Technikum

Pénzügyi-számviteli
ügyintéző

5 0411 09 01

0022

5 év

30 fő

Felvételi vizsga időpontja
2021. január 23. (10:00, központi írásbeli)
2021. február 27. (9:00, szóbeli elbeszélgetés)

Idegennyelvi oktatás (választható nyelvek)
első idegen nyelv – angol vagy német
második idegen nyelv – angol, német, francia, olasz

Kollégiumi férőhelyek száma
393 fő

Nyílt napok időpontja
Online nyílt nap: 2020. november 12. (a felvétel elérhető: https://youtu.be/2xGPFKpzfDo)
Orientációs évfolyamot indít az iskola? -nem
Dobbantó programot indít az iskola? - nem
Műhelyiskolai képzést indít az iskola? - nem
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Egyéb információk
A felvételi döntésnél a 8. osztályos tanulóknál az alábbiakat vesszük figyelembe:
1. TANULMÁNYI EREDMÉNYEK
Általános iskolai tanulmányi eredmények 7. év végén és 8. osztály I. félévében.

•

kötelezően magyar nyelv- és irodalomból, valamint matematikából (10-10
pont)

•

az alábbi tantárgyak közül három olyan tantárgyból, amely a tanuló számára a
legkedvezőbb (10-10-10 pont)

◦
◦

földrajz, fizika, történelem
kémia biológia idegen nyelv

2. A KÖZPONTILAG SZERVEZETT ÍRÁSBELI VIZSGA EREDMÉNYE
Az írásbeli vizsga magyar nyelvi és matematikai ismereteket, kompetenciákat mérő
feladatlap megoldásából áll. (50-50 pont)
A felvételi döntésnél azonos pontszám esetén előnyt jelent: Hátrányos helyzet (jogszabály szerint igazolható), testvér idejár vagy idejárt.
Beszélgetés a tanulóval és szüleikkel: Egy külön időpontban történő személyes
találkozás, amikor tájékozódunk a jelentkezés megalapozottságáról és beszélünk az
alapítványi működés sajátosságairól.
Amennyiben sajátos nevelési igényű tanuló jelentkezik az iskolába, az igazgató
egyéni eljárásrendet alkalmazhat a Köznevelési Törvény és a szakértői vélemény
alapján.
Az iskola alapítványi fenntartású intézmény, fenntartója a Neumann Iskola Alapítvány. Céljai - ennek megfelelően pedagógiai szolgáltatásai is - meghaladják az
alapellátás szintjét, ezért a tanulók szüleitől működési költségekhez hozzájárulást
kérünk az iskolai fejlesztések támogatásához.
A felvételi döntésnél a 6. osztályos tanulóknál az alábbiakat vesszük figyelembe:
1. TANULMÁNYI EREDMÉNYEK
Általános iskolai tanulmányi eredmények 5. év végén és 6. osztály I. félévében

•
•

magyar nyelv- és irodalom, valamint matematika duplázva (20-20 pont)
idegen nyelv (10 pont)

66

2. A KÖZPONTILAG SZERVEZETT ÍRÁSBELI VIZSGA EREDMÉNYE
Az írásbeli vizsga magyar nyelvi és matematikai ismereteket, kompetenciákat mérő
feladatlap megoldásából áll. (50-50 pont)
Beszélgetés a tanulóval és szüleikkel: Egy külön időpontban történő személyes
találkozás, amikor tájékozódunk a jelentkezés megalapozottságáról és beszélünk az
alapítványi működés sajátosságairól.
Amennyiben sajátos nevelési igényű tanuló jelentkezik az iskolába, az igazgató
egyéni eljárásrendet alkalmazhat a Köznevelési Törvény és a szakértői vélemény
alapján.
Az iskola alapítványi fenntartású intézmény, fenntartója a Neumann Iskola Alapítvány. Céljai - ennek megfelelően pedagógiai szolgáltatásai is - meghaladják az
alapellátás szintjét, ezért a tanulók szüleitől működési költségekhez hozzájárulást
kérünk az iskolai fejlesztések támogatásához.
A felvételi időpontja
Az egységes követelmények szerint szervezett írásbeli a 6. és a 8. osztályos tanulóknak: 2021. január 23. 10 óra
Arany János Tehetséggondozó Program: 2021. január 22-23.
Beszélgetés a tanulóval és szüleikkel: 2021. február 27. 9 óra
A személyes találkozás a tanulóval és szüleivel a jelentkezés megalapozottságáról és
az alapítványi működés sajátosságairól a felvételi pontszámokat nem befolyásolja.
Iskolastruktúra:
Az intézmény oktatási-képzési struktúrája több szakaszos. A helyi tanterv alapján
valamennyi induló osztálynak van specialitása, amit az emelt óraszámban oktatott
tantárgyak kölcsönöznek.
Az általános iskolai tanulmányokat követően a felvett fiatalok két, illetve három
tanulmányi évet kapnak annak eldöntésére, hogy milyen ágazaton folytatják tanulmányaikat az utolsó két évben.
Nincs pályaválasztási kényszer, az átjárhatóság az intézményen belül biztosított.
A két tanítási nyelvű képzést ajánljuk mindazoknak, akik

•
•

az angol nyelv tartalmas, magas szintű elsajátítását tűzik ki célul,
két tanítási nyelvű érettségi bizonyítványt kívánnak szerezni, amely a jogszabályok szerint egyenértékű lehet az államilag elismert felsőfokú nyelvvizsga
bizonyítvánnyal,
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•

felsőfokú tanulmányaikat nem csupán magyar, de angol nyelven is szeretnék
megalapozni.

A tanulók felkészülhetnek gazdasági szakmai közép-, illetve felsőfokú nyelvvizsgára,
nemzetközi nyelvvizsgákra, történelmet, matematikát, informatikát, célnyelvi civilizációt, Európai Uniós és vállalkozási ismereteket tanulnak angol nyelven.
A nyelvi előkészítő osztályok első évében a kötelező tanórai foglalkozások hatvan
százalékában intenzív felkészítés folyik idegen nyelvekből. A fennmaradó időkeret
egy részét informatikai ismeretek oktatására és képességfejlesztésre fordítjuk. A
tanulók már az előkészítő éven elkezdik a második idegen nyelv tanulását (angol,
német, francia, olasz).
Programunk fontos eleme az a nyelvi előkészítő osztály, amelynek célja a műszaki,
természettudományos, informatikai irányú felsőoktatásra felkészítés, és digitális
pedagógiai módszertan alkalmazása jellemzi. Ezt ajánljuk azoknak, akik

•
•

magas szintű nyelvtudást, informatikában való jártasságot
matematika és fizika tantárgyból kezdettől az átlagot meghaladó szintű ismereteket kívánnak szerezni

A négy évfolyamos gimnáziumi oktatás specialitásai:

•

Idegen nyelvből intenzív, emelt óraszámú oktatás. Két nyelv választható a
következőkből: angol, német, francia, olasz

•

Érdeklődéstől függően emelt óraszámú oktatás választható biológia, kémia,
matematika, informatika tantárgyakból

A hat évfolyamos gimnáziumi oktatás specialitásai:

•
•

Magas szintű, tartalmas idegen nyelvtudás elsajátítása

•

A természettudományos műveltség sokoldalú megalapozása, motiváció erősítése a biológia, földrajz, fizika, kémia tantárgyak területén

•

Informatikai ismeretek rendszerezése, felhasználói szintű ismerete, gyakorlati
alkalmazásának készségszintű elsajátítása

Az első idegen nyelv felsőfokú (B2-C1), a második idegen nyelv minimum középfokú nyelvvizsga szintű ismerete

A hat évfolyamos gimnáziumi képzés illeszkedik az iskola speciális képzési struktúrájához és a tehetséggondozás kiemelt lehetőségét biztosítja.
Az oktatási és képzési struktúránk alapvető szakaszai:
I. szakasz: Középiskolai tanulmányokra történő előkészítés (nyelvi előkészítő évfolyamok)
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Célok:

•

A tanulók idegen nyelvi kompetenciájának megalapozása és fejlesztése, a
nyelvvizsga-felkészítő munka megalapozása. A két tanítási nyelvű osztályokban
olyan nyelvtudás szint elérése, hogy a tanulók a továbbiakban képesek legyenek a célnyelven történő ismeretszerzésre.

•
•

A problémamegoldó és kooperatív gondolkodás fejlesztése.

•

A matematikai gondolkodásmód és készségek fejlesztése. A középiskolai tanulmányok előkészítése, a motiváció erősítése.

Az infokommunikációs eszközök segítségével történő tudás megszerzése,
fejlesztése.

II. szakasz: Orientációs alapképzés a 9-10. évfolyamon, hat évfolyamos képzés
esetén a 7-10. évfolyamon
Célok:

•

A tanulók önismeretének fejlesztése. Váljanak képessé arra, hogy meg tudják
fogalmazni saját középiskolai és távolabbi céljaikat.

•

A diákok ismerjék meg azokat a lehetőségeket, melyeket az iskola biztosít számukra céljaik eléréséhez - ily módon a második középiskolai év végén megalapozottan, tudatosan tudjanak dönteni, választani a felkínált lehetőségek közül.

•

Az igényeiknek megfelelő, a NAT követelményeivel összhangban lévő, az iskola
jó tárgyi és személyi feltételeinek köszönhetően magas színvonalú informatikai
alapképzést kapjanak a tanulók.

•
•

Az idegen nyelvek tanulása és tudása váljon belső szükségletté.
Kialakuljon az igény a magas szintű általános műveltség megszerzésére.

III. szakasz: Intenzív felkészítés a felsőfokú tanulmányokra
A 10. évfolyam lezárása után az osztályok újraszerveződnek (a két tanítási nyelvű
kivételével). A tanulók maguk döntik el, hogy továbbtanulási céljaik szerint milyen
speciális osztályban tanulnak tovább vagy választják az általános gimnáziumi ágat.
Célok:

•

Valamennyi tanuló sikeres érettségi vizsgát tegyen. (Saját választása szerint
emelt vagy közép szinten.)

•
•

Motiválás a legmagasabb szintű továbbtanulásra.

•

Az első idegen nyelvből a diákok legalább B2 komplex nyelvvizsgát tegyenek.

A tanulók legalább 90%-a az érettségi évben felvételt nyerjen a felsőoktatási
intézményekbe.
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•

Ösztönzés az első idegen nyelvből C1 komplex, a második idegen nyelvből B2
komplex nyelvvizsga megszerzésére.

•

A tanulók motiválása a közismereti és szakmai tanulmányi versenyeken, vetélkedőkön való sikeres részvételre.

Választási alternatívák a 11. és 12. évfolyamra:
Speciális osztályok

•
•
•
•
•
•
•
•

matematika – fizika tagozat
matematika – informatika tagozat
matematika – közgazdaság tagozat
biológia – kémia tagozat
humán tagozat
magyar – történelem tagozat
idegen nyelvi tagozat
Általános gimnáziumi osztály

Beiskolázási körzetünk elsősorban Heves, BAZ, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád,
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar megye, de az ország más részéből is fogadunk tanulókat.
A vidéki diákokat az iskola kollégiumaiban korlátozás nélkül el tudjuk helyezni.
Iskolánkban nagyszámú és korszerű számítógépeken kívül jól felszerelt kémiai,
fizikai, biológiai előadótermek, laboratóriumok, audiovizuális eszközök, digitális
táblák és tabletek segítik a tanulás és oktatás folyamatát. Az önálló tornaterem,
konditerem, a leánykollégiumi sportszoba, a testnevelési foglalkozások a sportolni
vágyók számára adnak jó lehetőséget.
A tanulás mellett színvonalas és mozgalmas diákéletet kínálunk. A gólyatábor
és gólyabál felejthetetlen élményekkel indítja a Neumannos éveket. Az érdekes
mindennapok mellett meghatározó emlék marad az osztálykirándulás, a diáknap,
a témanapok. Az Iskolai Diák Önkormányzat programjai tovább színesítik a tanulók
életét.
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Egri Pásztorvölgyi
Általános Iskola és Gimnázium
Cím: 3304 Eger, Pásztorvölgy út 25.
E-mail: pvi@pasztorvolgyi.hu
Honlap: www.pasztorvolgyi.hu
Tel.: +36 429-950

OM azonosító: 031607
Igazgató: Kántor Zsolt
Pályaválasztási felelős: Maczkó Mónika

Tervezett képzési formák bemutatása
Gimnázium
Tagozat

Tagozatkód

Képzési időtartam

Felvehető létszám

Magyar-angol két
tanítási nyelvű
osztály

0001

5 év

30 fő

Angol nyelvi
előkészítővel kezdődő osztály

0002

5 év

30 fő

Felvételi vizsga időpontja
Írásbeli: 2021. január 23. (szombat) 10 óra
Szóbeli: 2021. február 23. (kedd) 14 óra vagy február 24. (szerda) 14 óra vagy
február 25. (csütörtök) 14 óra.
Kérjük, hogy csak indokolt esetben válasszák az utolsó két időpontot.

Idegennyelvi oktatás (választható nyelvek)
1. idegen nyelv: angol,
2. idegen nyelv: német, francia, orosz
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Egyéb információk
Felvételi követelmények szakonként:
Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály:

•

a tanulmányi eredmény a 7. év végi és 8. félévi osztályzatok alapján

•

a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett magyar nyelvi és matematikai írásbeli vizsga eredménye

•

a szóbeli meghallgatás eredménye

Angol nyelvi előkészítővel kezdődő osztály:

•

CSAK a tanulmányi eredmény a 7. év végi és 8. félévi osztályzatok alapján
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Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,
Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola,
Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola és Kollégium
Cím: 3300 Eger, Szalapart utca 81.
E-mail: igazgato@szalaparti-eger.sulinet.hu
Honlap: www.szalaparti-eger.sulinet.hu
Tel.: +36 411-933

OM azonosító: 038521
Igazgató: Hornyeczki Lászlóné
Pályaválasztási felelős: Hetényi Zoltánné

Tervezett képzési formák bemutatása
Készségfejlesztő iskola
1. Gyakorlati modul:

•
•
•

Textil- és fonalmentő
Háztartástan-életvitel
Habilitációs célú munkavégzés

2. Gyakorlati modul:

•
•
•

Kert- és parkápoló
Irodatechnikai eszközök használata
Udvaros

3. Gyakorlati modul:

•
•

Szövött tárgy készítő
Kisegítő takarító

Képzési időtartam: 2+2 év
Felvehető létszám: 13 fő

Kollégiumi férőhelyek száma
13 fő
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Nyílt napok időpontja
2021. január 15.
Orientációs évfolyamot indít az iskola? - nem
Dobbantó programot indít az iskola? - nem
Műhelyiskolai képzést indít az iskola? - nem
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Heves Megyei SZC Szent Lőrinc Vendéglátó és
Idegenforgalmi Technikum és Szakképző Iskola
Cím: 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 95./A
E-mail: info@szleger.hu
Honlap: www.szleger.hu
Tel.: +36 536-064

OM azonosító: 203035/017
Igazgató: Debreceni Zsuzsanna
Pályaválasztási felelős: Gőghné Ragó Anett

Tervezett képzési formák bemutatása
Technikum
Ágazat

Az ágazatban
megszerezhető tervezett - szakma
megnevezése

Az ágazatban
Képzési
megszerezhető időtartam
szakma azonosítószáma

23. Turizmus-vendéglátás

Turisztikai technikus
(nyelvi előkészítő/
angol)

5 1015 23 07
(2020)

1+5 év

24 fő

23. Turizmus-vendéglátás

Vendégtéri szaktechnikus

5 1013 23 08
(2020)

5 év

20 fő

23. Turizmus-vendéglátás

Cukrász szaktechnikus

5 1013 23 02
(2020)

5 év

12 fő

21. Szépészet

Kozmetikus technikus

5 1012 21 03
(2020)

5 év

15 fő

21. Szépészet

Fodrász

5 1012 21 01
(2020)

5 év

15 fő
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Felvehető
létszám

Szakképző iskola
Ágazat

Az ágazatban
megszerezhető tervezett - szakma
megnevezése

Az ágazatban
Képzési
megszerezhető időtartam
szakma azonosítószáma

Felvehető
létszám

23. Turizmus-vendéglátás

Pincér-vendégtéri
szakember

4 1013 23 04

3 év

24 fő

23. Turizmus-vendéglátás

Szakács

4 1013 23 05

3 év

24 fő

Felvételi vizsga időpontja
2021. március 01. és a pótnap 2021. március 04.

Egészségügyi alkalmassági vizsgálatok
van

Pályaalkalmassági vizsgálatok
nincs

Idegennyelvi oktatás (választható nyelvek)
angol, német

Kollégiumi férőhelyek száma
nincs (elhelyezés más kollégiumban)

Nyílt napok időpontja
2020. november 10.
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Orientációs évfolyamot indít az iskola? - nem
Dobbantó programot indít az iskola? - nem
Műhelyiskolai képzést indít az iskola? - nem
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Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium
Cím: 3300 Eger, Ifjúság u. 2.
E-mail: eszeg@eszeg.sulinet.hu
Honlap: www.szilagyi-eger.hu
Tel.: +36 36 324-808

OM azonosító: 031598
Igazgató: Rázsi Botond Miklós
Pályaválasztási felelős: Árvai Hilda

Tervezett képzési formák bemutatása
Gimnázium
Tagozat

Tagozatkód

Képzési időtartam

Felvehető létszám

angol nyelvi
tagozat

0001

4 évfolyamos

16 fő

humán tagozat

0002

4 évfolyamos

16 fő

matematika-informatika tagozat

0003

4 évfolyamos

32 fő

biológia-kémia
tagozat

0004

4 évfolyamos

16 fő

általános tantervű gimnáziumi
képzés

0005

4 évfolyamos

16 fő

Arany János
Tehetséggondozó
Program

0006

5 évfolyamos

34 fő

78

Felvételi vizsga időpontja
Az egységes írásbeli vizsga helye és ideje: 2021.01.23 10.00 óra.			
A szóbeli felvételi elbeszélgetések 2021. február 23-26. között 14:15-tól kezdődnek.

Idegennyelvi oktatás (választható nyelvek)
angol, német, francia, spanyol, orosz

Kollégiumi férőhelyek száma
320 fő

Nyílt napok időpontja
2020. október 15-én és 2020. november 11-én.
A nyílt napon előzetes regisztrációval lehet részt venni, vagyis a YouTube-csatorna
linkjét a regisztráció során megadott email-címre küldjük el a kezdés előtti órákban.
Orientációs évfolyamot indít az iskola? - nem
Dobbantó programot indít az iskola? - nem
Műhelyiskolai képzést indít az iskola? - nem

Egyéb információk
Felvételi követelmények szakonként:
Minden tagozaton tanulmányi eredmények, központi írásbeli vizsga és szóbeli elbeszélgetés alapján történik a felvétel.
Valamennyi közismereti tárgyból biztosítjuk az emelt szintű érettségire való felkészülés lehetőségét.
Igény szerint informatikából ECDL vizsgára felkészítő csoportokat is szervezünk és
vizsgáztatunk.
Tehetséggondozó munkánk elismeréseként iskolánk 2010 óta Akkreditált Kiváló
Tehetségpont.
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Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Technikum,
Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium
Cím: 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2.
E-mail: busaki@wignerkozepiskola.hu
Honlap: www.wignerkozepiskola.hu
Tel.: +36 311-211

OM azonosító: 031617
Igazgató: Busák István

Tervezett képzési formák bemutatása
Gimnázium
Tagozat

Tagozatkód

Képzési időtartam

Felvehető
létszám

Négy évfolyamos,
műszaki orientációval bővített
gimnázium

1004

4 év

35 fő

Hat évfolyamos,
műszaki orientációval bővített
gimnázium

1006

6 év

35 fő

Technikum
Ágazat

Az ágazatban
megszerezhető tervezett - szakma
megnevezése

Gépészet ága- gépész technikus
zat (általános gépgyártástechnotagozat)
lógiai technikus
Gépészet
ágazat (reál
tagozat)

gépész technikus
gépgyártástechnológiai technikus

Az ágazatban
megszerezhető
szakma azonosítószáma

Tagozatkód

Képzési
időtartam

Felvehető
létszám

5 0715 10 05
5 0715 10 06

2001

5 év

30 fő

5 0715 10 05
5 0715 10 06

2002

5 év

30 fő
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Gépészet
gépész technikus
ágazat (kadét gépgyártástechnotagozat)
lógiai technikus

5 0715 10 05
5 0715 10 06

2003

5 év

30 fő

Gépészet
gépész technikus
ágazat (nyelvi
gépgyártástechnoelőkészítő
lógiai technikus
osztály)

5 0715 10 05
5 0715 10 06

2004

6 év

30 fő

Elektronika
ágazat (általános tagozat)

elektonikai technikus

5 0714 04 03

3001

5 év

30 fő

Elektronika
ágazat (reál
tagozat)

elektonikai technikus

5 0714 04 03

3002

5 év

30 fő

Elektronika
ágazat (kadét
tagozat)

elektonikai technikus

5 0714 04 03

3003

5 év

30 fő

Elektronika
ágazat (nyelvi
előkészítő
osztály)

elektonikai technikus

5 0714 04 03

3004

6 év

30 fő

informatikai
rendszer- és
Informatika
alkalmazás-üzeágazat (áltameltető technikus;
lános tagozat)
szoftverfejlesztő és
-tesztelő technikus

5 0612 02 02
5 0613 12 03

4001

5 év

30 fő

informatikai
rendszer- és
alkalmazás-üzemeltető technikus;
szoftverfejlesztő és
-tesztelő technikus

5 0612 02 02
5 0613 12 03

4002

5 év

30 fő

informatikai
Informatika
rendszer- és
ágazat (nyelvi alkalmazás-üzeelőkészítő
meltető technikus;
osztály)
szoftverfejlesztő és
-tesztelő technikus

5 0612 02 02
5 0613 12 03

4003

6 év

30 fő

Informatika
ágazat (reál
tagozat)
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Honvédelem
ágazat (honvéd kadét)

informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető
technikus

5 1031 11 05

5001

5 év

30 fő

Az ágazatban
megszerezhető tervezett - szakma
megnevezése

Az ágazatban
megszerezhető
szakma azonosítószáma

Tagozatkód

Képzési
időtartam

Felvehető
létszám

Gépészet

Gépi és CNC
forgácsoló

4 0715 10 07

6001

3 év

15 fő

Elektronika

Villanyszerelő

4 0713 04 07

6002

3 év

15 fő

Szakképző iskola
Ágazat

Felvételi vizsga időpontja
Központi írásbeli: 2021. január 23.

Egészségügyi alkalmassági vizsgálatok
A felvételi döntést követően, egyedi beosztás alapján.

Idegennyelvi oktatás (választható nyelvek)
angol, német

Kollégiumi férőhelyek száma
Minden tanulónknak biztosítunk kollégiumi elhelyezést.

Nyílt napok időpontja
Online nyílt napjainkról és a regisztrácóról az iskola honlapján keresztül (www.wignerkozepiskola.hu) tájékozódhatnak az érdeklődők. Az iskola vezetése telefonon és
e-mailen keresztül is mindenki rendelkezésére áll.
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Orientációs évfolyamot indít az iskola? - nem
Dobbantó programot indít az iskola? - nem
Műhelyiskolai képzést indít az iskola? - nem

Egyéb információk
Felvételi információk:
A négy évfolyamos gimnáziumi, a technikumi (kivéve reál tagozatok) és a szakképző
iskolai képzéseinknél az általános iskolai eredményeket vesszük figyelembe (6–7.
év végi és 8. félévi magyar nyelv, matematika, történelem, idegen nyelv, valamint a
7. év végi és 8. félévi fizika jegy).
•
•
•

Elérhető pontszám: 70 pont
Jelentkezési lapok továbbítási határideje: 2021. február 19.
Alkalmassági vizsga (csak katonai tagozatokon és a honvédelem ágazaton):
2021 március 02., 14.00 óra

A reál tagozatos technikumi képzésekre (2002, 3002, 4002. tanulmányi terület) az
általános iskolai eredmények (6–7. év végi és 8. félévi magyar nyelv, matematika,
történelem, idegen nyelv, valamint a 7. év végi és 8. félévi fizika jegy) mellett az
egységes központi írásbeli vizsga pontszámát is figyelembe vesszük.
•
•
•

Elérhető pontszám: 170 pont (általános iskolából hozott pontszám: 70 pont,
központi írásbelin szerezhető pontszám: 100 pont)
Jelentkezési határidő a központi írásbelire: 2020. december 04.
A központi írásbeli időpontja: 2021. január 23. 10.00 óra

A hat évfolyamos gimnáziumi képzésünknél az általános iskolai eredményeket
vesszük figyelembe (5. év végi és 6. félévi magyar nyelv, matematika, történelem,
idegen nyelv).
•
•

Elérhető pontszám: 40 pont
Jelentkezési lapok továbbítási határideje: 2021. február 19.
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HEVES MEGYE KÖZÉPFOKÚ INTÉZMÉNYEI

Hatvanban

Hatvani Bajza József Gimnázium
OM azonosító: 201477
Igazgató: Deák Andrea
Pályaválasztási felelős: Veresné Kalcsó Kriszina

Cím: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.
E-mail: bajzagim@gmail.com
Honlap: www.bajza.hu
Tel.: +36 37 341-455

Tervezett képzési formák bemutatása
Gimnázium
Tagozat

Tagozatkód

Képzési időtartam

Felvehető
létszám

Emelt szintű matematika és fizika
csoport

0001

4 év

16 fő

Emelt szintű
biológia és kémia
csoport

0002

4 év

16 fő

Emelt szintű haladó angol nyelvi
csoport

0003

4 év

20 fő

Emelt szintű haladó német nyelvi
csoport

0004

4 év

12 fő

Humán tantervű
csoport

0005

4 év

20 fő

Emelt szintű informatika csoport

0006

4 év

12 fő

Hat évfolyamos
képzés

0007

6 év

26 fő
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Felvételi vizsga időpontja
Központi írásbeli felvételi: 2021. január 23.
Szóbeli felvételi (angol, német, biológia): 2021. február 23-március 12.

Idegennyelvi oktatás (választható nyelvek)
angol, német, francia, spanyol (tagozatokhoz rendelve, nem választható módon)

Kollégiumi férőhelyek száma
Az iskola nem rendelkezik kollégiummal.

Nyílt napok időpontja
Virtuális tájékoztató a honlapon.
Orientációs évfolyamot indít az iskola? -nem
Dobbantó programot indít az iskola? - nem
Műhelyiskolai képzést indít az iskola? - nem

Egyéb információk
Online formában elérhető pályaválasztási segédletek november 15-től:

•
•
•
•
•
•
•
•

www.bajza.hu/palyavalasztas
Kisfilm iskolánk életéről
Kvízjáték felvételi pluszpontokért
Igazgatói digitális tájékoztató
Facebook oldalunk: Bajza József Gimnázium
Instagram: bajza60
Bajza évkönyvek 2017-2020
Iskoláknak kiküldött szórólapok az indítandó csoportokról

86

Felvételi követelmények:
Négyévfolyamos gimnáziumi oktatás
A jelentkezőket az általános iskolai tanulmányi eredmények és a központi írásbeli
felvételi vizsga, a haladó angol, illetve a haladó német tagozatra, valamint a biológia-kémia tagozatra jelentkezők az általános iskolai tanulmányi eredmények, a
szóbeli meghallgatás és a központi írásbeli felvételi vizsga eredményessége alapján
rangsoroljuk.
Központi matematika feladatsor: 			
Központi anyanyelvi feladatsor: 			

50 pont
50 pont

Általános iskolai érdemjegyek: 50 pont (tanulmányi eredmények jegyei felezve,
amennyiben szóbeli felvételi vizsgát is tesz), 100 pont (amennyiben nem tesz szóbeli vizsgát)
A 0003-as, emelt szintű haladó angol nyelvi csoportba, a 0004-es, emelt szintű haladó német nyelvi csoportba jelentkezők angol nyelvből és német nyelvből szóbeli
meghallgatáson vesznek részt. A 0002-es emelt biológia és kémia csoportba jelentkezők biológia tantárgyból vesznek részt szóbeli meghallgatáson.
A szóbeli vizsga részletes követelményei honlapunkon (www.bajza.hu) találhatók.
Központi matematika feladatsor:			
Központi anyanyelvi feladatsor:			

50 pont
50 pont

Általános iskolai érdemjegyek felezve/teljes mértékben beszámolva: 50/100 pont
Szóbeli meghallgatás angol, vagy német nyelvből, illetve biológiából: 50 pont
Felvételi meghallgatások időpontjai: 2021.február 23- március 12 között.

Hatévfolyamos gimnáziumi oktatás
A jelentkezőket az általános iskolai tanulmányi eredmények és a központi írásbeli
felvételi vizsga, valamint a szóbeli meghallgatás eredményessége alapján rangsoroljuk.
Központi matematika feladatsor:			
Központi anyanyelvi feladatsor:			
Általános iskolai érdemjegyek:			
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50 pont
50 pont
50 pont

A hatévfolyamos képzésre jelentkező tanulók szóbeli meghallgatáson vesznek részt,
amely tanári bizottság előtt zajlik. Ennek során a következő szempontok alapján
kívánjuk értékelni leendő diákjainkat: kapcsolatteremtés, interakció, együttműködés, logikai készség, szókincs és kifejezőkészség, fantázia, asszociációs képesség,
kreativitás. A tanulókat a NAT szerinti témakörök alapján kérdezzük magyar nyelv
és irodalom és matematika tantárgyakból.
A szóbeli vizsga részletes követelményei honlapunkon (www.bajza.hu) találhatók.
Központi matematika feladatsor:			
50 pont
Központi anyanyelvi feladatsor:			
50 pont
Általános iskolai érdemjegyek:			
50 pont
Szóbeli meghallgatás:				50 pont
Felvételi meghallgatások időpontjai: 2021.február 23- március 12 között

Egyéb információk

•

Intézményünk 2018. októbertől a Boldog Iskola cím tulajdonosa.

•

Iskolánkban 2018. júliustól BME nyelvvizsgahely működik.

•

2019-ben elnyertük az Erasmus + pályázat keretén belül Ökoiskola, majd 2020ban az “Energiatudatos gimnázium” címet.

Felszereltség
Szaktantermek:

Kimagasló eredményeket elérő tanulóinkat alapítványi díjakkal és egyéb
elismerésekkel jutalmazzuk:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kémiai előadó
fizikai előadó
történelem szaktanterem
angol nyelv szaktanterem
német nyelv szaktanterem
spanyol-francia nyelv szaktanterem
nformatika szaktantermek
Öveges labor termek
tornaterem
műfüves focipálya
rekortán kézilabda pálya

88

Évfolyamelső cím
Az év diákja cím
Bajza-gyűrű
Gersch Alapítvány díja
Braun Alapítvány díja
Vashegyi Alapítvány díja
Vajda Alapítvány díja
Braun-díj
Leoni-díj
Németi Gábor-díj
Prof. Dr. Budai László-díj

Tanórán kívüli tevékenységek

Rendszeres nemzetközi projektjeink

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Gólyanap
Tehetséggondozó szakkörök
Sportolási lehetőség
Bajza TermészetjáróSzakosztály
Önismereti kör
Tanulmányi kirándulások
Iskolarádió
Néptánc
Iskolaújság

•
•
•
•
•
•

Nemzetközi kapcsolatok

•

A testvérvárosaink intézményeivel
szoros kapcsolatot ápolunk.
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Német-magyar diákcsere (németországi testvériskola: Kitzingen)
Német nyelvi tábor Angliai országismereti kirándulás
Spanyol nyelvi tábor Costa Braván
Franciaországi országismereti
utazás
Diákcsere az AFS Magyarország
szervezésében
Erasmus+ program
Külföldi kirándulások a Rákóczi
Szövetség támogatásával

Heves Megyei SZC Damjanich János
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Cím: 3000 Hatvan, Vécsey út 2/a
E-mail: diszi@diszi.hu
Honlap: www.diszi.hu
Tel.: +36 37 342-844

OM azonosító: 203035
Igazgató: Vincze Dániel
Pályaválasztási felelős: Gáspár Zoltánné

Tervezett képzési formák bemutatása
Technikum
Ágazat

Az ágazatban
megszerezhető tervezett - szakma
megnevezése

Az ágazatban
Képzési
megszerezhető időtartam
szakma azonosítószáma

Egészségügy

Gyakorló ápoló

509130304

5 év

16 fő

Elektronika és
elektrotechnika

Ipari informatikai
technikus

507140405

5 év

16 fő

Közlekedés és
szállítmányozás

Logisztikai technikus

510411506

5 év

16 fő

Specializált
gép és járműgyártás

Gépjármű mechatronikai technikus

507161904

5 év

32 fő

Specializált
gép és járműgyártás

Mechatronikai technikus

507141912

5 év

16 fő
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Felvehető
létszám

Szakképző iskola
Ágazat

Az ágazatban
megszerezhető tervezett - szakma
megnevezése

Az ágazatban
Képzési
megszerezhető időtartam
szakma azonosítószáma

Felvehető
létszám

Elektronika és
elektrotechnika

Villanyszerelő

407130407

3 év

16 fő

Élelmiszeripar

Pék

407210511

3 év

16 fő

Építőipar

Burkoló

407320603

3 év

16 fő

Építőipar

Festő, mázoló,
tapétázó

407320605

3 év

16 fő

Építőipar

Kőműves

407320608

3 év

16 fő

Épületgépészet

Központifűtés- és
gázhálózatrendszer-szerelő

407320703

3 év

16 fő

Fa és bútoripar

Asztalos

407220801

3 év

16 fő

Gépészet

Gépi és CNC forgácsoló

407151007

3 év

16 fő

Gépészet

Hegesztő

407151008

3 év

16 fő

Gépészet

Ipari gépész

407151009

3 év

16 fő

Kereskedelem

Kereskedelmi értékesítő

404161302

3 év

32 fő

Specializált
gép és járműgyártás

Gyártósori gépbeállító

407151906

3 év

16 fő

Specializált
gép és járműgyártás

Karosszérialakatos

407161911

3 év

16 fő
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Turizmus vendéglátás

Panziós-fogadós

410132303

Felvételi vizsga időpontja
Szóbeli felvételi meghallgatás: 2021. március 18-19.

Egészségügyi alkalmassági vizsgálatok
2021. május

Idegennyelvi oktatás (választható nyelvek)
angol, német

Kollégiumi férőhelyek száma
35 fő

Nyílt napok időpontja
2020. november 09-11.
Orientációs évfolyamot indít az iskola? - nem
Dobbantó programot indít az iskola? - nem
Műhelyiskolai képzést indít az iskola? - igen
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3 év

32 fő

Grassalkovich Antal Baptista Szakgimnázium,
Szakközépiskola,Szakiskola és Felnőttek Általános Iskolája
Cím: 3000. Hatvan, Csaba vezér utca 6
E-mail: titkárság@befogadóiskola.hu
Honlap: www.grassalkovich-antal.
baptistaoktatas.hu
Tel.: +36 20 385 19 23

OM azonosító: 200435
Igazgató: Krizsány Patricía
Pályaválasztási felelős:
Némethné Gyulavári Éva

Tervezett képzési formák bemutatása
Technikum
Ágazat

Érettségi vizsgára felkészítő

Az ágazatban
megszerezhető tervezett - szakma
megnevezése

Az ágazatban
Képzési
megszerezhető időtartam
szakma azonosítószáma

-

-

2 év

Felvehető
létszám

24 fő

Szakképző iskola
Ágazat

Az ágazatban
megszerezhető tervezett - szakma
megnevezése

Az ágazatban
Képzési
megszerezhető időtartam
szakma azonosítószáma

Felvehető
létszám

Építőipar

Festő-mázoló tapétázó

4073206 02

3 év

26 fő

Kereskedelem

Kereskedelmi értékesítő

4041613 02

3 év

26 fő

Mezőgazdaság
és erdészet

Kertész

408127 02

3 év

26 fő

Szociális

Gyermek-és ifjúsági
felügyelő

4092322 03

3 év

26 fő
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Szociális

Szociális gondozó és
ápoló

4092222 01

3 év

26 fő

Szakiskola
Ágazat

Az ágazatban
megszerezhető tervezett - szakma
megnevezése

Az ágazatban
Képzési
megszerezhető időtartam
szakma azonosítószáma

Felvehető
létszám

Kereskedelem

élelmiszer-,vegyi áru
eladó

31 341 05

2,3 év

8 fő

Kereskedelem

virágkötő

31 215 02

2,3 év

8 fő

Kertészet és
parképítés

kerti munkás

21 622 01

2,3 év

8 fő

Ügyvitel

számítógépes adatrögzítő

31 346 02

2,3 év

8 fő

Felnőttoktatás
Ágazat

Az ágazatban
megszerezhető tervezett - szakma
megnevezése

Az ágazatban
Képzési
megszerezhető időtartam
szakma azonosítószáma

Felvehető
létszám

Építőipar

Festő-mázoló tapétázó

4073206 05

2 év - esti

13 fő

Szociális

Gyermek- és ifjúsági
felügyelő

4092222 01

2 év - esti

13 fő

Mezőgazdaság

Gazda

4081217 05

2 év - esti

13 fő
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Felvételi vizsga időpontja
2021.június 22 - 23.

Idegennyelvi oktatás (választható nyelvek)
angol

Nyílt napok időpontja
2020. november 11. (a formája kialakítás alatt)
A COVID helyzettől függően telefonon lehet érdeklődni.
Orientációs évfolyamot indít az iskola? - nem
Dobbantó programot indít az iskola? - igen
Műhelyiskolai képzést indít az iskola? - igen
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Széchenyi István Római Katolikus
Technikum és Gimnázium
Cím: 3000 Hatvan Bajcsy-Zsilinszky út 6.
E-mail: titkarsag@szechenyi60.hu
Honlap: www.szechenyi60.hu
Tel.: +36 37 341-594

OM azonosító: 201690
Igazgató: Fehér Józsefné
Pályaválasztási felelős: Majzik Ildikó

Tervezett képzési formák bemutatása
Gimnázium
Tagozat

Tagozatkód

Képzési időtartam

Felvehető
létszám

Általános tantervű

0005

4 év

20 fő

Technikum
Ágazat

Az ágazatban
megszerezhető tervezett - szakma
megnevezése

Az ágazatban
megszerezhető
szakma azonosítószáma

Tagozatkód

Képzési
időtartam

Felvehető
létszám

Gazdálkodás és Pénzügyi - Számviteli
menedzsment
ügyintéző

5 0411 09 01

0001

5 év

34 fő

Gazdálkodás és
menedzsment

Vállalkozási - Ügyviteli ügyintéző

5 0411 09 02

0003

5 év

20 fő

Informatika és
távközlés

Informatikai rendszer és alkalmazás
üzemeltető

5 0612 12 02

0002

5 év

34 fő

Egészségügy

Gyakorló ápoló

5 0913 03 04

0004

5 év

34 fő
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Felvételi vizsga időpontja
központi írásbeli időpontja

Egészségügyi alkalmassági vizsgálatok
2021. június

Idegennyelvi oktatás (választható nyelvek)
Technikum: angol nyelv
Gimnázium: angol, német nyelv

Nyílt napok időpontja
2020. november 11. - online
Részletekért érdeklődjön az iskola honlapján.
Orientációs évfolyamot indít az iskola? - nem
Dobbantó programot indít az iskola? - nem
Műhelyiskolai képzést indít az iskola? - nem
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HEVES MEGYE KÖZÉPFOKÚ INTÉZMÉNYEI

Gyöngyösön

Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium
Cím: 3200 Gyöngyös, Kossuth u. 33.
E-mail: titkarsag@berze.hu
Honlap: www.berze.hu
Tel.: +36 37 505 265 (titkárság)

OM azonosító: 031597
Igazgató: Dr. Czinder Péter
Pályaválasztási felelős: iskolatitkár

Tervezett képzési formák bemutatása
Gimnázium
Tagozat

Tagozatkód

Képzési időtartam

Felvehető
létszám

Négyosztályos
gimnáziumi
képzés

0004

4 év

96 fő

Nyolcosztályos
gimnáziumi
képzés

0008

8 év

32 fő

Felvételi vizsga időpontja
2021. január 23., 10.00: központi írásbeli felvételi
2021. január 28., 14.00: az előbbi pótnapja
2021. február 24-26.: felvételi elbeszélgetés a négyosztályos (0004) tagozatra
2021. március 2-3-4.: felvételi elbeszélgetés a nyolcosztályos (0008) tagozatra
jelentkezők számára

Idegennyelvi oktatás (választható nyelvek)
Az iskolában az angol, német, spanyol, francia, latin, orosz nyelvek oktatása folyik.
(Az utóbbi három nyelvből – az érdeklődés hiánya miatt – a jelenlegi tanévben nem
indult csoport.)
0008: választható nyelv: az angol és a német. A 9. évfolyamtól két nyelv tanulása
kötelező heti 5, illetve 3 órában.
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0004: A 9. évfolyamtól két nyelv tanulása kötelező heti 5, illetve 3 órában. Választható nyelvek: egyik nyelvként az angol, másik nyelvként a fent megjelöltek valamelyike.

Kollégiumi férőhelyek száma
Elhelyezést egy másik gyöngyösi középiskola kollégiumában tudunk biztosítani.

Nyílt napok időpontja
Elektronikusan, a honlapon megadottak alapján.
Orientációs évfolyamot indít az iskola? - nem
Dobbantó programot indít az iskola? - nem
Műhelyiskolai képzést indít az iskola? - nem

Egyéb információk
Fakultációs lehetőséget a 9-10. évfolyamon biztosítunk.
A felvételt nyert diákok (a feltételeket lásd fent) alanyi jogon nyernek felvételt az
alábbi fakultációs csoportok közül kettőbe (kötelezően választandó foglalkozások):
biológia, matematika, történelem, informatika, magyar nyelv és irodalom, fizika,
amely csoportok közül a kellő számú jelentkezőt (legalább 14 fő) felmutatók indulnak. A csoportválasztási szándékról a felvételi elbeszélgetésen fogunk érdeklődni.
Az iskola lehetőségei függvényében és a tanulók érdeklődési körének megfelelően
szakköröket szervez (például matematikából, fizikából stb., vannak sportkörök,
művészeti körök, énekkar stb.)
Sajátos nevelési igényű tanulók fogadását egyéni egyeztetést követően tudjuk
felajánlani. A számukra felajánlható speciális eljárási lehetőségekről személyes
egyeztetést követően születik döntés.
Egyebek:
Amennyiben valaki másik intézményben vesz részt az írásbeli vizsgán, a felvételi
jelentkezési laphoz mellékelnie kell az értékelő lap másolatát.
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Gyöngyösi Kolping Katolikus
Szakképző Iskola és Szakiskola
Cím: 3200 Gyöngyös, Koháry út 2.
E-mail: gyongyos@okt.koszisz.hu
Honlap: www.kolpinggyongyos.hu
Tel.: +36 37 300-580

OM azonosító: 031646
Igazgató: Varga Kálmánné
Pályaválasztási felelős: Varga Kálmánné

Tervezett képzési formák bemutatása
Szakképző iskola
Ágazat

Az ágazatban
megszerezhető tervezett - szakma
megnevezése

Az ágazatban
megszerezhető
szakma azonosítószáma

Tagozatkód

Képzési
időtartam

Felvehető
létszám

Kereskedelmi értékesítő

404161302

0001

3 év

30 fő

Ágazat

Az ágazatban
megszerezhető tervezett - szakma
megnevezése

Az ágazatban
megszerezhető
szakma azonosítószáma

Tagozatkód

Képzési
időtartam

Felvehető
létszám

Informatika és
távközlés

Számítógépes adatrögzítő

3; 32

1111

3 év

12 fő

Kereskedelem

Bolti előkészítő

3; 4

1112

3 év

2 fő

Mezőgazdaság
és erdészet

Kerti munkás

2; 22

1113

3 év

2 fő

Mezőgazdaság
és erdészet

Parkgondozó

2; 27

1114

3 év

2 fő

Kereskedelem

Szakiskola
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Szociális

Háztartásvezető

3; 16

Egészségügyi alkalmassági vizsgálatok
2021. június

Pályaalkalmassági vizsgálatok
2021. június

Idegennyelvi oktatás (választható nyelvek)
német

Kollégiumi férőhelyek száma
korlátozott

Nyílt napok időpontja
2020. december 3.
Orientációs évfolyamot indít az iskola? - igen
Dobbantó programot indít az iskola? - nem
Műhelyiskolai képzést indít az iskola? - nem
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1115

3 év

2 fő

Heves Megyei SZC József Attila Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégium
Cím: 3200 Gyöngyös, Kócsag utca 36-38.
E-mail: titkarsag@jaszk.hu
Honlap: www.jaszk.hu
Tel.: +36 70 641 26 62

OM azonosító: 203035/009
Igazgató: Ivony Ildikó
Pályaválasztási felelős: Ádám Andrea

Tervezett képzési formák bemutatása
Technikum
Ágazat

Az ágazatban
megszerezhető tervezett - szakma
megnevezése

Az ágazatban
megszerezhető
szakma azonosítószáma

Tagozatkód

Képzési
időtartam

Felvehető
létszám

Építőipar

Magasépítő technikus

5 0732 06 09

4506

5 év

15 fő

Fa- és bútoripar

Faipari technikus

5 0722 08 02

4508

5 év

15 fő

Gépészet

Gépész technikus

5 0715 10 05

4510

5 év

15 fő

Informatika és
távközlés

Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető
technikus

5 0612 12 02

4512

5 év

15 fő

Sport

Sportedző (futball),
sportszervező

5 1014 20 02

4520

5 év

30 fő

Szépészet

Fodrász

5 1012 21 01

4521

5 év

15 fő

Vegyipar

Műanyag-feldolgozó
technikus

5 0722 24 05

4524

5 év

15 fő
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Szakképző iskola
Ágazat

Az ágazatban
megszerezhető tervezett - szakma
megnevezése

Az ágazatban
megszerezhető
szakma azonosítószáma

Tagozatkód

Képzési
időtartam

Felvehető
létszám

Élelmiszeripar

Pék-cukrász

4 0721 05 12

4305

3 év

15 fő

Építőipar

Kőműves

4 0732 06 08

4306

3 év

30 fő

Gépészet

Ipari gépész

4 0715 10 09

4310

3 év

30 fő

Kreatív

Divatszabó

4 0723 16 03

4316

3 év

15 fő

Egészségügyi alkalmassági vizsgálatok
2021. március

Pályaalkalmassági vizsgálatok
2021. március

Idegennyelvi oktatás (választható nyelvek)
angol, német

Kollégiumi férőhelyek száma
140 fő

Nyílt napok időpontja
2020. november 25.
2020. december 2.
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Orientációs évfolyamot indít az iskola? - nem
Dobbantó programot indít az iskola? - nem
Műhelyiskolai képzést indít az iskola? - nem

Egyéb információk
Az iskola rendelkezik saját tanműhellyel a meghirdetett ágazatokban. Technikumban és szakképző iskolában tanulmányi ösztöndíjat kapnak a diákok, melynek
mértéke a hiányzásoktól és a tanulmányi átlagtól függ. Az iskola modern kollégiumában férőhelyet tudunk biztosítani tanulóinknak. Délutáni sportkörökben (futball, kézilabda) edzhetnek diákjaink. A Honvéd Kadét Program keretében ingyenes,
honvédelmi jellegű szabadidős foglalkozásokon vehetnek részt az érdeklődő diákok; 11-12. évfolyamon heti 2 órában választható a honvédelmi ismeretek tantárgy.
Az ágazati alapoktatás után választható alapszakmákról itt tájékozódhat: https://
szakkepzes.ikk.hu/tajekoztato/fuzet.html
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Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert
Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium
Cím: 3200 Gyöngyös, Katona J. u. 4.
E-mail: karolyrobert@maltai.hu
Honlap: www.maltaikeri.hu
Tel.: +36 37 311 953

OM azonosító: 201225
Igazgató: Daskalopoulos-Kuzbelt Hilda Violetta
Pályaválasztási felelős:
Ombódi Andrásné Madai Judit

Tervezett képzési formák bemutatása
Gimnázium
Tagozat

Tagozatkód

Képzési időtartam

Felvehető
létszám

Gimnázium

1000

4 év

24 fő

Technikum
Ágazat

Az ágazatban
megszerezhető tervezett - szakma
megnevezése

Az ágazatban
megszerezhető
szakma azonosítószáma

Tagozatkód

Képzési
időtartam

Felvehető
létszám

Kereskedelem

Kereskedő és webáruházi technikus

5 0416 13 03

1100

5 év

30 fő

Turizmus

Turisztikai technikus

5 1015 23 07

1200

5 év

16 fő

Vendéglátás

Cukrász szaktechnikus

5 1013 23 02

1300

5 év

16 fő

Vendéglátás

Szakács szaktechnikus

5 1013 23 06

1400

5 év

16 fő

Vendéglátás

Vendégtéri szaktechnikus

5 1013 23 08

1500

5 év

16 fő
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Szakképző iskola
Ágazat

Az ágazatban
megszerezhető tervezett - szakma
megnevezése

Az ágazatban
megszerezhető
szakma azonosítószáma

Tagozatkód

Képzési
időtartam

Felvehető
létszám

Kereskedelem

Kereskedelmi értékesítő

4 0416 13 02

2100

3 év

30 fő

Vendéglátás

Panziós-fogadós

4 1013 23 03

2200

3 év

20 fő

Vendéglátás

Cukrász

4 1013 23 01

2300

3 év

20 fő

Vendéglátás

Szakács

4 1013 23 05

2400

3 év

20 fő

Vendéglátás

Pincér – vendégtéri
szakember

4 1013 23 04

2500

3 év

20 fő

Felvételi vizsga időpontja
Központi, kompetencia alapú írásbeli ideje a gimnáziumba és a tecnikumba
jelentkezők részére: 2021. január 23. 10.00 óra
Szóbeli elbeszélgetés tervezett ideje: 2021. február 24-25. 13.00-17.00 óra
Gimnáziumi és technikumi képzésre a szóbeli felvételi elbeszélgetés időpontja:
2021. február 24.
A 3 éves szakképző iskolai képzésbe jelentkezőket egy szemlyes elbeszélgetésre
hívjuk 2021. február 25-én 13.00-17.00 óra között.

Egészségügyi alkalmassági vizsgálatok
2021. május-június

Pályaalkalmassági vizsgálatok
2021. május-június
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Idegennyelvi oktatás (választható nyelvek)
angol, német

Kollégiumi férőhelyek száma
igény szerint

Nyílt napok időpontja
2020. november 11. 08.00-tól
Orientációs évfolyamot indít az iskola? - nem
Dobbantó programot indít az iskola? - nem
Műhelyiskolai képzést indít az iskola? - nem

Egyéb információk
•

sokoldalú iskola, sokszínű lehetőségekkel

•

piacképes szakmákat oktatunk

•

havi ösztöndíj juttatásban részesülnek a diákok 9. évfolyamon: szakképző
iskolában 16.100 Ft, technikumi képzésben 8.050 Ft (2020. januári minimálbér
alapján)

•

kiváló közösség és aktív színes diákélet
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Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és
Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium
Cím: 3200 Gyöngyös, Than Károly út 1.
E-mail: vbj@vbjnet.hu
Honlap: www.vbjnet.hu
Tel.: +36 37 505 100

OM azonosító: 201521
Igazgató: Benyovszky Péter
Pályaválasztási felelős: Szabó Ferenc

Tervezett képzési formák bemutatása
Technikum
Ágazat

Az ágazatban
megszerezhető tervezett - szakma
megnevezése

Az ágazatban
megszerezhető
szakma azonosítószáma

Tagozatkód

Képzési
időtartam

Felvehető
létszám

Elektronika és
elektrotechnika

Elektronikai technikus

5 0714 04 03

0011

5 év

32 fő

Informatika és
távközlés

Szoftverfejlesztő és –
tesztelő

5 0613 12 03

0012

5 év

32 fő

Gépészet

Gépgyártástechnológiai technikus

5 0715 10 06

0013

5 év

64 fő

Gazdálkodás és
menedzsment

Pénzügyi- számviteli
ügyintéző

5 0411 09 01

0014

5 év

32 fő

Felvételi vizsga időpontja
Írásbeli: 2021. január 23. Szóbeli: 2021. február 23 - március 12. között

Egészségügyi alkalmassági vizsgálatok
2021. május-június
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Idegennyelvi oktatás (választható nyelvek)
angol, német

Kollégiumi férőhelyek száma
100 fő

Nyílt napok időpontja
2020. november utolsó hete. Online.
Orientációs évfolyamot indít az iskola? - nem
Dobbantó programot indít az iskola? - nem
Műhelyiskolai képzést indít az iskola? - nem

Egyéb információk
Iskolánk 2011 szeptemberétől az Egri Főegyházmegye fenntartásában működik,
megtartva korábbi képzési szerkezetét. Fő célkitűzésünk, hogy tanulóink az általános műveltség mellett magas színvonalú, a modern gazdaság elvárásainak megfelelő szakmai képzettséget szerezhessenek, valamint személyiségükben és lelkületükben erős, a leendő munkahelyükön és személyes életükben is sikeres emberek
legyenek.
Ennek érdekében választottuk meg az oktatott szakmákat, szervezünk tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozásokat és sokszínű programokat. A Villamosipar
és elektronika ágazatban a színtévesztés kizáró ok. A Villamosipar és elektronika és
Gépészet ágazaton az epilepszia kizáró ok. Javasoljuk, hogy ha súlyosabb egészségügyi probléma áll fenn a jelentkezőnél, előzetesen egyeztessenek iskolánk védőnőjével.
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Füzesabonyban

Heves Megyei SZC Remenyik
Zsigmond Technikum
Cím: 3390 Füzesabony, Ifjúság út 17.
E-mail: iskola@remenyikzs.hu
Honlap: www.remenyikzs.sulinet.hu
Tel.: +36 70 641 29 69

OM azonosító: 203035
Igazgató: Csesznok Róbert
Pályaválasztási felelős: Csesznok Róbert

Tervezett képzési formák bemutatása
Szakiskola
Ágazat

Az ágazatban megszerezhető - tervezett szakma megnevezése

Az ágazatban
Képzési
megszerezhető időtartam
szakma azonosítószáma

Felvehető
létszám

Informatika és
távközlés

Informatikai rendszer- és
alkalmazásüzemeltető
technikus

5-0612-12-02

5 év

20 fő

Informatika és
távközlés

Szoftverfejlesztő és –tesztelő technikus

5-0613-12-03

5 év

20 fő

Informatika és
távközlés

Távközlési technikus

5-0714-12-04

5 év

20 fő

Informatika és
távközlés

Infokommunikációs hálózatépítő és –üzemeltető
technikus

5-0612-12-01

5 év

20 fő

Közlekedés és
szállítmányozás

Logisztikai technikus

5 1041 15 06

5 év

15 fő

Gazdálkodás és
menedzsment

Pénzügyi- számviteli
ügyintéző

5 0411 09 01

5 év

20 fő

Gazdálkodás és
menedzsment

Vállalkozási ügyviteli
ügyintéző

5 0411 09 02

5 év

20 fő

Kereskedelem

Kereskedő és webáruházi
technikus

5 0416 13 03

5 év

15 fő
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Egészségügyi alkalmassági vizsgálatok
•
•
•
•
•
•
•
•

Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus: nem szükséges
Szoftverfejlesztő és –tesztelő technikus: nem szükséges
Távközlési technikus: szükséges
Infokommunikációs hálózatépítő és –üzemeltető technikus: szükséges
Logisztikai technikus: nem szükséges
Pénzügyi- számviteli ügyintéző: nem szükséges
Vállalkozási ügyviteli ügyintéző: nem szükséges
Kereskedő és webáruházi technikus: szükséges

Pályaalkalmassági vizsgálatok
•
•
•
•
•
•
•
•

Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus: nem szükséges
Szoftverfejlesztő és –tesztelő technikus: nem szükséges
Távközlési technikus: nem szükséges
Infokommunikációs hálózatépítő és –üzemeltető technikus: nem szükséges
Logisztikai technikus: nem szükséges
Pénzügyi- számviteli ügyintéző: nem szükséges
Vállalkozási ügyviteli ügyintéző: nem szükséges
Kereskedő és webáruházi technikus: nem szükséges

Idegennyelvi oktatás (választható nyelvek)
angol, német

Kollégiumi férőhelyek száma
Kollégiumi férőhely Egerben biztosítva.
Orientációs évfolyamot indít az iskola? - nem
Dobbantó programot indít az iskola? - nem
Műhelyiskolai képzést indít az iskola? - nem
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Hevesen

Benedek Elek Általános Iskola, Szakiskola és
Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola
OM azonosító: 038-525
Igazgató: Pocsai Zsuzsanna
Pályaválasztási felelős: Csabainé Rajnai Csilla

Cím: 3360 Heves, Hunyadi János utca 24.
E-mail: iskola@benedekelekiskolaheves.sulinet.hu
Honlap: www.benedekelekiskola.ininet.hu
Tel.: +36 36 545 105

Tervezett képzési formák bemutatása
Technikum
Ágazat

mezőgazdaság

Az ágazatban
megszerezhető tervezett - szakma
megnevezése

Az ágazatban
megszerezhető
szakma azonosítószáma

Tagozatkód

Képzési
időtartam

Felvehető
létszám

kerti munkás
rész-szakképesítés

21-622-01

0001

1+2 év

13 fő

Felvételi vizsga időpontja
nincs felvételi vizsga

Egészségügyi alkalmassági vizsgálatok
9/E előkészítő évfolyam végén

Pályaalkalmassági vizsgálatok
9/E előkészítő évfolyam végén

Idegennyelvi oktatás (választható nyelvek)
angol
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Nyílt napok időpontja
2020. november 18. (online)
Orientációs évfolyamot indít az iskola? - nem
Dobbantó programot indít az iskola? - nem
Műhelyiskolai képzést indít az iskola? - nem

Egyéb információk
9/E előkészítő évfolyam
A szakiskolai 9/E évfolyam célja, hogy felkészítse a tanulókat a szakképzésbe történő belépésre. A szakiskolai tanterv keretében ezeken az évfolyamokon közismereti
tantárgyakat és előkészítő jelleggel pályaorientációs és szakmai alapozó elméleti
tantárgyakat tanulnak a tanulók.
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó szakiskola kötelező előkészítő évfolyamán – az előzetes tudások megerősítése és tovább építése,
alkalmazása során – az önálló életvezetési technikák tudatos gyakorlása kerül a
középpontba. Megvalósul a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó gyengébb
vagy sérült funkciók korrigálása, kompenzálása, a szakmatanuláshoz, munkába
álláshoz szükséges motiváció megteremtése.
A képzés feladata elmélyíteni, kiegészíteni az alapfokú iskolában megszerzett általános műveltséget, feltárni és segíteni az épen maradt részképességeket, támogatni
az érdeklődés és tehetség alapján kialakuló tanulói tevékenységeket.
Tanulmányi idő: 1 + 2 év: 1. év 9/E előkészítő évfolyam, 2. és 3. év 9/OKJ – 10/OKJ
Felvehető létszám: 13 fő/évfolyam
9/OKJ - 10/OKJ évfolyam
A 9/E előkészítő évfolyamra ráépülő 2 évfolyamos OKJ szerinti Kerti munkás
(21-622-01) megnevezésű rész-szakképesítés oktatása.
Egészségügyi alkalmassági követelmények: 9/OKJ évfolyamon szükségesek.
A rész-szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A kerti munkás a ház körüli és háztáji kertekben, gazdaságokban végezhet alapvető
kertészeti tevékenységet.
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Gyümölcstermelő növényeket, szőlő, zöldségnövényeket telepít, elvégzi a felnevelési alapvető munkáit, a termőkorú gyümölcsfák és a szőlő fenntartó-karbantartó
technológiai műveleteit, az éves ápolási munkákat. A kerti haszonnövényeket
szakszerűen betakarítja.
Ismereteket szerez a kisgazdálkodás terén. A képzés lehetőséget teremt közlekedési
ismeretek elsajátítására, valamint a vállalkozások elindításához szükséges minimális alapok megismeréséhez.
A rész-szakképesítéssel rendelkező képes:

•
•
•
•

gyümölcstermesztési feladatokat ellátni,
szőlőtermesztési feladatokat ellátni,
zöldségtermesztési feladatokat ellátni,
eszközöket használni és karbantartani.

Felvételi követelmények:
A képzésben azok a tanulók vehetnek részt, akik a Heves Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottsága jogerős szakvéleménye alapján sajátos
nevelési igényűek és az általános iskola 8. osztályát elvégezték.
Egészségügyi alkalmassági követelmények: 9/OKJ évfolyamon szükségesek
A képzésre enyhe értelmi fogyatékos tanulók jelentkezhetnek.
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Eötvös József Református Oktatási Központ- Óvoda,
Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Cím: 3360 Heves, Dobó utca 29.
E-mail: ejrok@ejrok.hu
Honlap: www.ejrok.tirek.hu
Tel.: +36 36 346-118

OM azonosító: 201724
Igazgató: Együd László
Pályaválasztási felelős:
Strausz Erika, Szilákné Balajti Katalin

Tervezett képzési formák bemutatása
Gimnázium
Tagozat

Tagozatkód

Képzési időtartam

Felvehető
létszám

Általános tantervű

0001

4 év

60

Technikum
Ágazat

Az ágazatban
megszerezhető tervezett - szakma
megnevezése

Az ágazatban
megszerezhető
szakma azonosítószáma

Tagozatkód

Képzési
időtartam

Felvehető
létszám

Rendészet és
közszolgálat

közszolgálati technikus – közigazgatási
ügyintéző

5 0413 18 01

0002

5 év

20 fő

Mezőgazdaság
és erdészet

mezőgazdasági
gépésztechnikus

5 0810 17 08

0003

5 év

14 fő
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Szakképző iskola
Ágazat

Az ágazatban
megszerezhető tervezett - szakma
megnevezése

Az ágazatban
megszerezhető
szakma azonosítószáma

Tagozatkód

Képzési
időtartam

Felvehető
létszám

Élelmiszeripar

pék

4 0721 05 11

0004

3 év

16 fő

Építőipar

kőműves

4 0732 06 08

0005

3 év

16 fő

Gépészet

épület- és szerkezetlakatos

4 0732 10 03

0006

3 év

16 fő

Kereskedelem

kereskedelmi értékesítő

4 0416 13 02

0007

3 év

16 fő

Kreatív

divatszabó

4 0723 16 03

0008

3 év

12 fő

Mezőgazdaság
és erdészet

mezőgazdasági
gépész

4 0810 17 07

0009

3 év

12 fő

Turizmus és
vendéglátás

cukrász

4 1013 23 01

0010

3 év

16 fő

Felvételi vizsga időpontja
2021. január 23. - 10:00

Egészségügyi alkalmassági vizsgálatok
2021. március

Pályaalkalmassági vizsgálatok
2021. március
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Idegennyelvi oktatás (választható nyelvek)
angol, német

Orientációs évfolyamot indít az iskola? - nem
Dobbantó programot indít az iskola? - nem
Műhelyiskolai képzést indít az iskola? - nem
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Lőrinciben

Heves Megyei SZC Március 15.
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Cím: 3024 Lőrinci, Kastélykert
E-mail: admin@lorinci.sulinet.hu
Honlap: www.lorinci-kozepiskola.hu
Tel.: +36 37 388 455

OM azonosító: 203035
Igazgató: Oroián Erzsébet
Pályaválasztási felelős:
Husanyicáné Érsek Enikő, Kocsis Tiborné

Tervezett képzési formák bemutatása
Szakgimnázium
Ágazat

Pedagógia

Az ágazatban
megszerezhető tervezett - szakma
megnevezése

Az ágazatban
Képzési
megszerezhető időtartam
szakma azonosítószáma

Pedagógiai munkatárs

4 0119 01

4 év

Felvehető
létszám

24 fő

Technikum
Ágazat

Az ágazatban
megszerezhető tervezett - szakma
megnevezése

Az ágazatban
Képzési
megszerezhető időtartam
szakma azonosítószáma

18. Rendészet
és közszolgálat

Közszolgálati technikus

5 0413 18 01

5 év

24 fő

20. Sport

Fitness-wellness
instruktor

5 1014 20 01

5 év

17 fő

23. Turizmus
vendéglátás

Cukrász szaktechnikus

5 1013 23 02

5 év

12 fő

23. Turizmus
vendéglátás

Vendégtéri szaktechnikus

5 1013 23 08

5 év

12 fő

22. Szociális

Kisgyermekgondozó,-nevelő

5 0922 22 02

5 év

17 fő
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Felvehető
létszám

Szakképző iskola
Ágazat

Az ágazatban
megszerezhető tervezett - szakma
megnevezése

Az ágazatban
Képzési
megszerezhető időtartam
szakma azonosítószáma

Felvehető
létszám

Bányászat és
kohászat

Bányaművelő

4 0724 01 02

3 év

12 fő

Építőipar

Festő, mázoló,
tapétázó

4 0732 06 05

3 év

12 fő

Kereskedelem

Kereskedelmi értékesítő

4 0416 13 02

3 év

12 fő

Turizmus vendéglátás

Cukrász

4 1013 23 01

3 év

12 fő

Turizmus vendéglátás

Pincér-vendégtéri
szakember

4 1013 23 04

3 év

12 fő

Turizmus vendéglátás

Szakács

4 1013 23 05

3 év

12 fő

Felvételi vizsga időpontja
Szóbeli meghallgatás időpontja: 2021. március 8-11-ig

Idegennyelvi oktatás (választható nyelvek)
angol, német

Nyílt napok időpontja
2020. november 26-27.
Orientációs évfolyamot indít az iskola? - nem
Dobbantó programot indít az iskola? - nem
Műhelyiskolai képzést indít az iskola? - nem
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Mátrafüreden

Északi ASZC Mátra Erdészeti Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégium
Cím: 3232 Mátrafüred, Erdész utca 11.
E-mail: titkarsag@matraszakkepzo.hu
Honlap: www.matra-szakkepzo.sulinet.hu
Tel.: +36 37 520-250

OM azonosító: 033699
Igazgató: Karnis Pálné
Pályaválasztási felelős: Szalai Éva

Tervezett képzési formák bemutatása
Technikum
Ágazat

Mezőgazdaság
és erdészet

Az ágazatban
megszerezhető tervezett - szakma
megnevezése

Az ágazatban
megszerezhető
szakma azonosítószáma

Tagozatkód

Képzési
időtartam

Felvehető
létszám

Erdésztechnikus (Erdőazdálkodás vagy
Vadgazdálkodás
szakmairány)

5 0821 17 02

1511

5 év

120 fő

Szakképző iskola
Ágazat

Az ágazatban
megszerezhető tervezett - szakma
megnevezése

Az ágazatban
megszerezhető
szakma azonosítószáma

Tagozatkód

Képzési
időtartam

Felvehető
létszám

Mezőgazdaság
és erdészet

Erdőművelő-fakitermelő

4 0821 17 01

1501

3 év

28 fő
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Felvételi vizsga időpontja
nem tartunk felvételi vizsgát

Egészségügyi alkalmassági vizsgálatok
az egészségügyi alkalmassági vizsgálatot az iskola megszervezi

Pályaalkalmassági vizsgálatok
nem szükséges

Idegennyelvi oktatás (választható nyelvek)
angol, német

Kollégiumi férőhelyek száma
a 9. évfolyamra felvételt nyert tanulók számára kollégiumot biztosítunk
Orientációs évfolyamot indít az iskola? - nem
Dobbantó programot indít az iskola? - nem
Műhelyiskolai képzést indít az iskola? - nem

Egyéb információk
Felvételi vizsga nincs. A jelentkezők rangsorolása kizárólag a tanulmányi eredmények alapján történik.
A felvétel elbírálása az 5-6-7. osztály év végi, ill. a 8. osztály első félévének eredménye alapján számított pontok szerint történik.
A tanulmányi eredmény számításához szükséges tantárgyak, melyeket a felvételi
lapon szerepeltetni kell: magyar irodalom, magyar nyelv, matematika, történelem,
angol/német nyelv, biológia (természetismeret 5-6. osztály), fizika, földrajz, kémia,
informatika.
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Pétervásárán

Északi ASzC Pétervásárai Mezőgazdasági
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Cím: 3250 Pétervására, Keglevich út 19.
E-mail: mezoszaki@gmail.com
Honlap: www.peterkeszaki.hu
Tel.: +36 36 568-300

OM azonosító: 033699/018
Igazgató: Tóthné Utasi Ilona
Pályaválasztási felelős: Molnár Anett

Tervezett képzési formák bemutatása
Technikum
Ágazat

Mezőgazdaság
és erdészet

Az ágazatban
megszerezhető tervezett - szakma
megnevezése

Az ágazatban
megszerezhető
szakma azonosítószáma

Tagozatkód

Képzési
időtartam

Felvehető
létszám

Kertésztechnikus
(szakmairány: Zöldségtermesztő)

5 0812 1706

1812

5 év

32 fő

Szakképző iskola
Ágazat

Az ágazatban
megszerezhető tervezett - szakma
megnevezése

Az ágazatban
megszerezhető
szakma azonosítószáma

Tagozatkód

Képzési
időtartam

Felvehető
létszám

Mezőgazdaság
és erdészet

Mezőgazdasági
gépész

4 0810 17 07

1804

3 év

32 fő

Mezőgazdaság
és erdészet

Kertész

4 0812 17 05

1803

3 év

32 fő

Mezőgazdaság
és erdészet

Gazda (szakmairány:
Lovász)

4 0811 17 04

1802

3 év

16 fő

Gépészet

Gépi és CNC forgácsoló

4 0715 10 07

1851

3 év

16 fő
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Felvételi vizsga időpontja
Az intézmény nem tart felvételi vizsgát.
A felvétel az általános iskolai 7. és 8. osztályos tanulmányi eredmények alapján
történik.

Egészségügyi alkalmassági vizsgálatok
szükségesek

Pályaalkalmassági vizsgálatok
nem szükségesek

Idegennyelvi oktatás (választható nyelvek)
angol, német

Kollégiumi férőhelyek száma
80 fő, az iskola saját kollégiumában.

Nyílt napok időpontja
A járványhelyzet miatt látogatható nyílt napot nem tartunk, az online nyílt nap
szervezése folyamatban van.
Orientációs évfolyamot indít az iskola? - nem
Dobbantó programot indít az iskola? - igen
Műhelyiskolai képzést indít az iskola? - nem
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Jegyzet

Jegyzet

