A felvételi eljárás rendje
fontos tudnivalók.

További fontos információk

Iskolánk szervez központi felvételi vizsgát a gimnáziumi
és technikumi osztályokba jelentkezők számára

Iskolánk OM azonosító száma 203055
Képzési formák és kódszámok

A tanulók felvétele intézményünkbe az általános iskolai
tanulmányi átlageredmény és a felvételi eredmény (írásbeli és
szóbeli) 50 - 50%-os rangsorolása alapján történik.

2019. november 15-ig az Oktatási Hivatal közzéteszi a
nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi
vizsgát szervező középiskolák jegyzékét.
2019. december 6-ig A tanulók jelentkezése a központi
írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli
felvételi vizsgátszervező intézménybe
2020. január 18. 10.00 Központi írásbeli felvételi vizsgák a
kilencedik évfolyamra
2020. január 23. 14.00 Pótló központi felvételi vizsga.
2020. február 6. A központi írásbeli felvételi vizsgát
szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon
értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.
2020. február 19-ig az általános iskola továbbítja a tanulói
jelentkezési lapokat.
2020. február 25. Szóbeli meghallgatás: gimnázium,
2020. február 26. Szóbeli meghallgatás: technikum,
2020. február 27. Szóbeli meghallgatás: szakképző iskola.
2020. március 16-ig a középfokú iskola nyilvánosságra
hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.
2020. március 19-20. A tanulói adatlapok módosításának
lehetősége az általános iskolában.
2020. április 30-ig a jelentkezők és az általános iskolák
értesítése a felvételről, vagy elutasításról
2020. június 22. 9,00-14,00 óra Beiratkozás a középfokú
iskolákba.
Beiskolázással kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak
bizalommal hozzánk:
Gimnáziumi képzés:
Hörcsikné Balla Katalin általános ig.helyettes
Technikumi, szakképző iskolai képzés:
Poroszkáné Jeszenszki Beáta gyakorlati okt. vez.

Szerencsi Szakképzési Centrum

általános tantervű gimnáziumi osztály
mozgókép és média ismeret tantárgyi
specifikációval
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Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos
Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája

általános tantervű gimnáziumi emelt
óraszámú informatika és idegen nyelv
tantárgyi specifikációval
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egészségügyi technikumi osztály
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turisztikai technikumi osztály
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logisztikai technikumi osztály
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postai üzleti ügyintéző technikumi osztály
1124
szociális gondozó ás ápoló
szakképző iskolai osztály
rendészeti őr szakképző iskolai
osztály
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felvételi tájékoztatója
1132

Iskolánkban választható nyelvek: angol, német, orosz.

(„Kossuth-toborzó”)
a 2020/2021-es tanévre
: Sátoraljaújhely, Deák u.10. 3980
: 47/321-322, : 47/521-366
: gimnazium@kossuth-saujhely.sulinet.hu
: http://www.kossuth-saujhely.sulinet.hu

Iskolánk múltja és jelene röviden
A
Sátoraljaújhelyi
Kossuth
Lajos
Gimnázium,
Szakgimnázium és Szakközépiskola a Szerencsi Szakképzési
Centrum tagiskolája.
Az iskolánk működése 1789-es alapításig vezethető
vissza. A 229 tanév alatt olyan jeles tanítványok
fordultak meg falai között, mint Trefort Ágoston,
Andrássy Gyula, Czigány Lóránt és a névadónk,
Kossuth Lajos. A gimnáziumi képzés 1971-ben
bővült egészségügyi szakképzéssel, 1994-től
idegenforgalmi
és
2019-től
logisztikai
szakképzéssel, 2017-ben szociális és rendészeti
ágazati szakképzéssel.

Technikumi képzés
Gimnáziumi képzés
Gimnáziumi osztályainkba azok jelentkezését várjuk,
akik az érettségi után valamilyen felsőoktatási
intézményben szeretnék tanulmányaikat folytatni, vagy
érettségire épülő szakmát kívánnak szerezni.
Képzési formáink
Négy évfolyamos általános tantervű gimnázium:
A mozgókép és média ismeret specifikáció célja a
továbbtanulási lehetőségek kibővítése, tudatos média
használat kialakítása, a mindennapi élethez szükséges
kommunikációs kompetenciák bővítése.
Az emelt óraszámú informatika és idegen nyelvi
osztályban, valamennyi évfolyamon magasabb
óraszámban tanítjuk az első angol vagy német és a
második választott idegen nyelvet is, nyelvvizsgára és
az emelt szintű nyelvi és informatika érettségire
készítjük fel diákjainkat.

NYÍLT NAP

„KOSSUTH-TOBORZÓ”
2019. november 27-én
9.00 – 12.00 óráig a gimnáziumi,
technikumi és a szakképző iskolai képzés
iránt érdeklődők számára

Technikumban egészségügyi, turisztika és logisztika
ágazatokban folytatunk 5 éves szakképzést 2020/21-es
tanévtől.
A technikumi osztályokba jelentkező tanulók a 4 év során az
általános műveltséget megalapozó ismeretek mellett szakmai
előkészítő tárgyakat is tanulnak. A 12. évfolyam végén 3
közismereti tárgyból előrehozott érettségi vizsgát tesznek, a
13. év végén idegen nyelvből és szakmai ismeretekből
tesznek vizsgát. Ekkor kapnak érettségi és technikusi
végzettséget igazoló bizonyítványt.
Az egészségügyi technikumi osztályba jelentkező tanulók
az 54 723 02 OKJ számú gyakorló ápoló szakképesítésen
belül felnőtt beteg ápoló vagy csecsemő és gyermekápoló
vagy mentőápoló szakképesítést szerezhetnek.
A turisztikai technikumi osztályba jelentkező tanulók az
54 812 04 OKJ számú turisztikai technikus szakképesítésen
belül turisztikai szervező vagy idegenvezető szakképesítést
szerezhetnek.
A logisztikai technikumi osztályba jelentkező tanulók az
54 841 13 OKJ számú logisztikai technikus szakképesítésen
belül logisztikai és szállítmányozási vagy vasúti
árufuvarozási ügyintéző szakképesítést szerezhetnek.

Tizenegyedik osztálytól a gimnáziumi osztályainkban
egyaránt biztosítjuk a felkészítést a kétszintű
érettségire.
Fakultatív
érettségi
előkészítő
foglalkozásokon emelt szintű érettségire a kötelező
érettségi tantárgyak mellett fizikából és biológiából,
közép szintű érettségire földrajzból, informatikából,
testnevelésből és rajzból készítjük fel tanulóinkat.

A postai üzleti ügyintéző technikumi osztályba jelentkező
tanulók az 54 841 09 OKJ számú postai üzleti ügyintéző
szakképesítést szerezhetnek.

Alapvető célunk a sikeres érettségi biztosítása, ezért a
kötelező érettségi tárgyakat magasabb óraszámban
oktatjuk. Gimnáziumi osztályainkban, első idegen
nyelvként az angol és német nyelv, második idegen
nyelvként az angol, német, és az orosz nyelv
választható.

34 762 01 OKJ számú szociális gondozó és ápoló, akik
aktívan részt vehetnek a közösségi gondozásban, ápolásban.

Szakképző iskolai képzés
Három éves szakképző iskolai osztályaink:

34 861 01 OKJ számú rendészeti őr szakképzés, akik a
személyi és vagyonvédelmi, számítástechnikai területeken
kapnak elméleti és gyakorlati ismereteket.
A tanulók a sikeres szakmai vizsga után további 2 év alatt
iskolánkban felkészülhetnek az érettségi vizsgára is.

