TÁJÉKOZTATÓ A KÖZÉPFOKÚ BEISKOLÁZÁS RENDJÉRŐL
2020/2021-es tanévben






Iskolánk adatai:
Név: Szerencsi SzC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium, Szakgimnázium és
Szakközépiskola
Cím: 3980 Sátoraljaújhely, Deák u. 10.
Honlap: http://kossuth-saujhely.sulinet.hu/wordpress/
 E-mail: kossuth.saujhely@gmail.com, kossuth-saujhely.sulinet.hu/wordpress/
Telefon: 06-47/321-322
OM azonosító: 203 055
A középfokú felvételi eljárás résztvevői
8. évfolyamot befejező tanulók, akik az alábbi nappali tagozatos középfokú iskolákba
jelentkezhetnek: 9. évfolyamra szakgimnáziumba vagy szakközépiskolába. Az általános
iskolák kiemelt szerepet kapnak a felvételi eljárásban. Legfontosabb feladatuk a felvételre
jelentkező tanulók részletes, pontos tájékoztatása, a beküldendő dokumentumok elkészítése,
tartalmi és formai ellenőrzése, hitelesítése. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 37. § (1)
bekezdése alapján az általános iskola tanulója esetében a felvételi lapok kitöltését az általános
iskola szervezi meg. A felvételi lapokat (Tanulói adatlap, Jelentkezési lapok, Módosító
tanulói adatlap) – ha a jogszabály másképp nem rendelkezik – az általános iskola a
kitöltéséhez szükséges adatok ellenőrzése és rögzítése után a KIFIR rendszerben állítja elő, és
megküldi a felvételt hirdető középfokú iskolába, valamint a Felvételi Központba. A Felvételi
Központ feladata a Tanulói adatlapok feldolgozása, a felvételi eljárás végeredményének
kialakítása.
Technikum és Szakképző iskolákban az egészségügyi követelményeinek való megfelelés
vizsgálata:
Iskolai rendszerű szakképzésbe csak olyan tanulót lehet felvenni, aki az adott szakképesítésre
a szakmai és vizsgakövetelményben előírt egészségügyi alkalmassági követelményeknek
megfelel, és ez alapján előreláthatóan nincs akadálya a komplex szakmai vizsgára
bocsátásnak.
A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban:
Személyes egyeztetés szükséges.

A középfokú felvételi eljárás szakaszai
A középfokú felvételi eljárás két szakaszból áll.
Az első szakasz az általános felvételi eljárás, amelynek időszaka
2020.január 18.-2020. április 30.
A második szakasz a rendkívüli felvételi eljárás, amelynek időszaka
2020.május 22. – 2020. augusztus 31.

Az iskola általános felvételi eljárást hirdet gimnáziumi, technikumi képzésben.
írásbeli: 2020.január 18. 10.00
szóbeli: 2020.február 25. gimnázium
2020.február 26. technikum
2020.február 27. szakképző

SEGÍTSÉG A SZÓBELI FELVÉTELIHEZ
Hogyan készüljek a szóbelire?


Nem tantárgyi tudást kérünk számon, csupán rád vagyunk kíváncsiak!

Ha több képzést is megjelöltem, hová menjek?






Gimnázium esetén oda, ahová a legjobban szeretnél bekerülni.
Ha gimnáziumot, szakgimnáziumot és szakközépiskolát is megjelöltél, akkor
javasoljuk, hogy mindegyikre gyere el, hiszen más szempontok szerint történik a
beszélgetés.
Ha a rendészeti őr képzést is megjelölted, mindenképpen részt kell venni az erőnléti
felmérésen.
Ha emelt idegen nyelvet választottál, a tanult nyelveden is fognak veled beszélgetést
kezdeményezni (bemutatkozás, család, hobbi).

A szüleim velem jöhetnek? Részt vehetnek a felvételin?


Nagyon örülnénk a jelenlétüknek!

Felvételi rangsor megállapítása gimnázium, technikum esetén:
 Általános iskolai 7. osztály év végi és 8. osztály félévi jegyeiből számolt átlag 10szerese, maximum 50 pont
 Írásbeli felvételi magyar és matematika 50-50 pont, maximum 100 pont.
 Szóbeli felvételi maximum 50 pont.
Összesen elérhető maximális pontszám 200.
Felvételi rangsor megállapítása szociális gondozó és ápoló esetén:
 Általános iskolai 7. osztály év végi és 8. osztály félévi jegyeiből számolt átlag 10szerese, maximum 50 pont
 Szóbeli felvételi maximum 50 pont.
Összesen elérhető maximális pontszám 100.
Felvételi rangsor megállapítása rendészeti őr esetén:
 Általános iskolai 7. osztály év végi és 8. osztály félévi jegyeiből számolt átlag 10szerese, maximum 50 pont
 Szóbeli felvételi maximum 50 pont

 Fizikai erőnlét 100 pont
Összesen elérhető maximális pontszám 200.
Tájékoztató a várható tanulmányi ösztöndíjról
A szakképzésben résztvevő tanulók 9-13. évfolyamig anyagi juttatásban részesülhetnek.
Tervezett ösztöndíjjak:
Apáczai - ösztöndíj technikum 9-10. évfolyam 7000 Ft/hó
Szakképzési ösztöndíj 9. évfolyam 14000 Ft/hó
Szakképzési munkaszerződés
Képzési rendszerünk 2020/2021-es tanévben
Gimnázium:
9-12. 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.
Technikum 9-13.évfolyam
Az egészségügyi technikumi osztályba jelentkező tanulók az 54 723 02 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 számú turisztikai
technikus szakképesítésen belül turisztikai szervező vagy idegenvezető szakképesítést
szerezhetnek.
A logisztikai technikumi osztályba jelentkező tanulók az 54 841 13 számú logisztikai
technikus szakképesítésen belül logisztikai és szállítmányozási vagy vasúti árufuvarozási
ügyintéző szakképesítést szerezhetnek.
A postai üzleti ügyintéző technikumi osztályba jelentkező tanulók az 54 841 09 számú postai
üzleti ügyintéző szakképesítést szerezhetnek.
Szakképző 9-11.évfolyam
34 762 01 számú szociális gondozó és ápoló, akik aktívan részt vehetnek a közösségi
gondozásban, ápolásban.
34 861 01 számú rendészeti őr szakképzés, akik a személyi és vagyonvédelmi,
számítástechnikai területeken kapnak elméleti és gyakorlati ismereteket.

Képzési formák és kódszámok

általános tantervű gimnáziumi osztály
mozgókép és média ismeret tantárgyi specifikációval

1111

általános tantervű gimnáziumi emelt
óraszámú informatika és idegen nyelv
tantárgyi specifikációval

1112

egészségügyi technikumi osztály

1121

turisztikai technikumi osztály

1122

logisztikai technikumi osztály

1123

postai üzleti ügyintéző technikumi osztály

1124

szociális gondozó ás ápoló
szakképző iskolai osztály

1131

rendészeti őr szakképző iskolai
osztály

1132

Iskolánkban választható nyelvek: angol, német, orosz.

