ONLINE PÁLYAVÁLASZTÁSI KIADVÁNY
A 2021-2022. TANÉVRE

VESZPRÉM
2020.

TARTALOM
o Előszó
o Az emberi erőforrások minisztere 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelete a 2019/2020. tanév
rendjéről – 2. sz. melléklet
o A Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat továbbtanulást, pályaválasztást segítő
tevékenysége
o Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
o Ajkai Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Sportiskola és
Kollégium Bánki Donát Intézményegysége
o Ajkai Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Sportiskola és
Kollégium Bercsényi Miklós Intézményegység
o Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
o Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
o Batsányi János Gimnázium és Kollégium
o Kisalföldi ASzC Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégium
o Fehérlófia Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
o Fischer Mór Porcelánipari Szakképző Iskola
o III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium, Technikum és Alapfokú Művészeti Iskola
o Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola
o Lóczy Lajos Gimnázium
o Lovassy László Gimnázium
o Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium
o Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakképző Iskola
o Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
o Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium
o Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Technikum és Általános Iskola
o Pápai Petőfi Sándor Gimnázium
o Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakgimnáziuma és Diákotthona
o Pápai SZC Acsády Ignác Technikum és Szakképző Iskola
o

Pápai SZC Acsády Ignác Technikum és Szakképző Iskola Sümegi Telephely

o Pápai SZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
o Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Technikum és Kollégium
o Pápai SZC Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium
o Pétfürdői Kolping Katolikus Szakképző Iskola, Szakiskola, Általános Iskola és Kollégium
o Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium
o Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
o Türr István Gimnázium és Kollégium
o Veszprémi SZC Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikum
o Veszprémi SZC Gönczy Pál Szakképző Iskola
o Veszprémi SZC Ipari Technikum
o Veszprémi SZC Jendrassik – Venesz Technikum
o Veszprémi SZC Öveges József Technikum és Kollégium
o Veszprémi SZC „SÉF” Vendéglátás-Turizmus Technikum Szakképző Iskola
o Veszprémi SZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégiuma
o Veszprémi SZC Táncsics Mihály Technikum
O Vetési Albert Gimnázium

ELŐSZÓ - MI LESZEL, HA NAGY LESZEL?

A címben szereplő kérdést gyakran teszik fel a gyerekeknek, de csak a kisiskolás évek elmúltával
válik igazán fontossá ez a probléma.
A választ nem egyszerű megadni, főleg napjainkban, amikor rengeteg új szakma, foglalkozás jelenik
meg, míg mások eltűnnek. A pálya-, illetve az iskolaválasztás bonyolult döntés, melynek során sok
szempontot kell mérlegelni. A jól vagy rosszul meghozott döntés nemcsak az egyén, és környezete
életét befolyásolja, de tágabb környezetünkre, a társadalomra is hatással van.
A pályaválasztás lényegét a munkapszichológia egyik alapelve tökéletesen megfogalmazza:
„megfelelő embert a megfelelő helyre”. Vagyis a pályaválasztás célja az ember-munka megfelelés,
másképp megfogalmazva a személy vágyai, képességei és a munka követelményei, jellemzői
illeszkedjenek egymáshoz. Az ember személyisége akkor teljesedhet ki igazán, akkor tudja elérni az
önmegvalósítást, ha a számára megfelelő tevékenységet végzi, ekkor jelenik meg a munkával való
elégedettség, a teljesítmény motiváció. A munka-személy illeszkedés hiánya azonban a munkából
való távol maradással jár, és a pályamódosítás igényét ébreszti fel.
Kutatások azt bizonyítják, hogy a pályaválasztási döntés során a fiatalok meghatározott, „divatos”
szakmákban, iskolákban gondolkoznak, a lehetőségek széles skálájának csak egy szűk szeletét
ismerik. Sok esetben még azzal sincsenek tisztában, hogy az általuk választott pálya milyen
munkatevékenységet foglal magában. A pályaválasztási döntés meghozatalában a kortárs csoport, és
a szülők befolyása is igen jelentős, és döntésük során csak ez után következik az érdeklődés, és a
képességek figyelembe vétele. Az is szempontként merül fel, hogy milyen oktatási intézmény van a
lakóhely közelében, és melyik esik távol tőle, azt azonban kevéssé veszik figyelembe, hogy az adott
szakma mennyire piacképes, vagyis mennyire keresett a munkaerőpiacon.
Ez sok esetben nem-megalapozott pályaválasztáshoz vezet, amely már csak akkor derül ki, ha a fiatal
megkezdi az általa választott iskolát, a szakma elsajátítását. Ezért fontos, hogy biztosítsuk a fiatalok
számára a különböző szakmák, iskolák megismerésének lehetőségét, ezzel segítve őket a
pályaválasztásban, amelynek további fontos szempontjai a következők.
A megalapozott pályaválasztáshoz szükség van önismeretre: milyen vagyok, milyen képességekkel,
készségekkel rendelkezem, mi érdekel, milyen értékek fontosak számomra. Ugyanakkor
elengedhetetlen a pályák, foglalkozások ismerete, de a munkaerő-piaci környezetet is figyelembe kell
venni, valamint a képzési lehetőségeket is ismerni kell a pályaválasztónak.
A pályaválasztás során a legfontosabb szempont az önismeret, hogy a pályaválasztó érdeklődésének,
adottságainak megfelelő szakmát válasszon: vagyis át kell gondolni, mi az, amihez kedvet érez, ami
lelkesíti, amit akár hosszú időn keresztül szívesen végezne. Hiába keresett, divatos egy szakma, ha
nem illik a személyiségünkhöz, kedvetlenül végezzük, közönyösek leszünk iránta, és idővel
felvetődik a pályaelhagyás gondolata. Az önismeret azért is fontos tényező, mert a munka világának
átalakulásával együtt jár, hogy fokozatosan felértékelődnek bizonyos kompetenciák, személyiség
jellemzők.
Fontos átgondolni a döntés során azt is, hogy rendelkezik-e a pályaválasztó a szakmák elsajátításához
szükséges adottságokkal, képességekkel, vannak-e információi a szakma által végzett
tevékenységről.
A pályaismeret fontos eleme, hogy az adott szakmára milyen tevékenység jellemző, milyen
képességeket igényel az adott feladat elvégzése, illetve milyen fizikai és pszichés megterheléssel jár.
A pályaismeret részeként ismerni kell a munkakörülményeket (munkavégzés helye, folyamata,
munkaeszközök, anyagok), az egészségi követelményeket (érzékszervek, testi adottságok,
betegségek, SNI), személyi követelmények (gondolkodás, figyelem, személyiségjegyek).

A pályaválasztásnál alapvetően fontos a választott szakmák egészségi követelményeinek ismerete,
mivel a tanulók által választható pályák, szakmák körét nemcsak képességeik, érdeklődésük
határolják be, hanem egészségi állapotuk is. A pályaválasztás gondja nagymértékben megnövekszik
azoknak a fiataloknak az esetében, akiknél valamilyen egészségkárosodás vagy fogyatékosság áll
fenn.
Mérlegelni kell azonban a képzési lehetőségeket is, vagyis, hogy a gyermek tanulmányi eredményei
milyen lehetőségeket biztosítanak a tovább tanuló számára. Ez a könyv is nagy segítséget nyújt a
tájékozódásban e téren, de érdemes az iskolák nyílt napját is felkeresni.
A Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat is a tanulók, szülők rendelkezésére áll, és különböző
szolgáltatásaival segíti a pályaválasztási döntést.
Információs tanácsadás: egyéni elbeszélgetés keretében a gyermek érdeklődését kérdőívek
segítségével felmérjük, átbeszéljük azok eredményeit. Az érdeklődési területeinek megfelelően
lehetősége van szakma bemutató filmek megtekintésére, és a képzési lehetőségek áttekintésére is.
Szükség esetén bizonyos képesség területek felmérést is el tudjuk végezni.
Kihelyezett pályaorientációs tanácsadás: az iskolákban is lehetőség van kis csoportos
pályaorientációs tanácsadásra, melynek során érdeklődés-kérdőíveket töltenek ki a tanulók, ezek
eredményeit visszajelezzük számukra.
Tájékoztató előadások: igény szerint osztályfőnöki óra vagy szülői értekezlet keretében tájékoztatást
nyújtunk a középfokú oktatási rendszerről, a felvételi eljárásról.
Szolgáltatásainkra az alábbi elérhetőségeken lehet időpontot egyeztetni:

Cím: Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál
Veszprém, Kossuth u. 10. V. emelet 506. szoba
Linczmayer Judit
Pályaválasztási tanácsadó
Telefon: 30-811-6919
e-mail: palyavalasztas@mpisz.hu

A 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete a 2020/2021. tanév rendjéről
A középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás, valamint az Arany János
Programokkal kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezése a 2020/2021.
tanévben
A

B

1.
2.

Határidők
2020. szeptember 10.

3.

2020. szeptember 30.

4.

2020. október 20.

5.

2020. október 20.

6.

2020. október 31.

7.

2020. október 31.

8.

2020. november 16.

9.

2020. december 4.

10.

2020. december 9.

Feladatok
Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az
Arany János Tehetséggondozó Programba és az
Arany János Kollégiumi Programba történő
jelentkezésről.
A Hivatal a honlapján közlemény formájában
nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák
tanulmányi területei meghatározásának formáját.
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.
A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak
nyilvánosságra hozzák a honlapjukon a felvételi
tájékoztatójukat.
Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik
évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.
Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra
járó tanulók szüleit arról, hogy gyermekük
iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek
közösen kell dönteniük, valamint arról, hogy ha az
iskolaválasztással kapcsolatban a szülők, vagy a
szülő és a gyermek között vita van, annak eldöntése
a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük
felvételi lapjait az általános iskolának a
gyámhatósági döntés szerint kell továbbítania.
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.
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.
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.

11.

2020. december 11.

12.

2021. január 22.

13.

2021. január 23.

14.

2021. január 23., 10.00

15.

2021. január 28., 14.00

16.

2021. január 29.

17.

2021. január 20.

18.

2021. február 8.

19.

2021. február 10.

20.

2021. február 19.

21.
22.

2021. február 23. –
március 12.
2021. március 16.

23.

2021. március 22–23.

24.

2021. március 24.

Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő
pályázatok benyújtása.
Az Arany János Tehetséggondozó Programba
tartozó intézmények megszervezik a találkozást a
programba jelentkezőkkel.
Az általános felvételi eljárás kezdete.
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.
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.
Az Arany János Tehetséggondozó Programba
tartozó intézmények megszervezik a találkozást a
programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett
tanulókkal.
Az Arany János Kollégiumi Programba történő
pályázatok benyújtása.
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező
intézmények a Hivatal által meghatározott módon
értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.
Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az
Arany János Kollégiumi 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.
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.)
A szóbeli meghallgatások az általános felvételi
eljárás keretében.
A középfokú iskola eddig az időpontig
nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi
jegyzékét.
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az
általános iskolában.
Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi
az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap
második példányát.

25.

2021. március 26.

26.

2021. április 9.

27.

2021. április 14.

28.

2021. április 23.

29.

2021. április 30.

30.

2021. május 10–21.

31.
32.

2021. május 10. –
augusztus 31.
2021. május 21.

33.

2021. június 1.

34.

2021. június 22–24.

A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni
a Hivatalnak.
A Hivatal elektronikus formában megküldi a
középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek
listáját ábécé sorrendben.
A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján
kiegészíti a jelentkezettek listáját.
A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi
rangsort – a Hivatal által meghatározott módon –
megküldi a Hivatalnak.
A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói
döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és
elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett
felvételi jegyzék).
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a
felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a
jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az
általános felvételi eljárás keretében a felvehető
létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi
eljárást írhat ki.
A 2021. május 21-ig megtartott rendkívüli felvételi
eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi
kérelmekről.
A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott
jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.
Beiratkozás a középfokú iskolákba.

Ajkai Bródy Imre Gimnázium és
Alapfokú Művészeti Iskola
8400 Ajka, Bródy u. 4.
OM azonosító: 037181
Telefon: 88/508 240
E-mail cím: brody@papaitk.hu
Honlap cím: www.brody.papaitk.hu
Intézményvezető: Mihályfi László

Induló képzési formák:

 A 8. osztályt elvégző tanulók számára:


Speciális angol nyelvi HALADÓ, négy évfolyamos képzés
Kód (037181) 0001

Ebben a csoportban haladó szintről indítjuk az angol nyelv oktatását, számítunk a diákok
általános iskolai előképzettségére. Az angol nyelvi óraszám a 9-10. évfolyamon heti 5 óra,
a 11-12. évfolyamon heti 6 óra. Második idegen nyelvként választhatnak 2 nyelv közül
(német, olasz). A 11-12. évfolyamon a diákok - a továbbtanulás irányának megfelelően - 2
tárgyat választanak, melyet majd plusz 2-2 órában, emelt szinten tanulnak. A tanmenetbe
illesztett nyelvvizsga-előkészítő órák, illetve emelt szintű foglalkozás keretén belül Business
English szaknyelv tanítása növelik a nyelvtanulás sikerességét.



Speciális angol nyelvi KEZDŐ, négy évfolyamos képzés
Kód (037181) 0002

A kezdő angol nyelvi csoportba jelentkezhetnek azok a tanulók, akik nem az angol nyelvet
tanulták általános iskolában, vagy csak kevés előképzettséggel rendelkeznek. A 9-10.
évfolyamon heti 5, majd a 11-12. évfolyamon heti 6 órás képzés lehetővé teszi, hogy a
középiskolát középfokú tudással és nyelvvizsga bizonyítvánnyal fejezzék be a diákok.
Második idegen nyelvként választhatnak 2 nyelv közül (német, olasz). Utolsó két tanévben
ezek a diákok is választanak 2 tárgyat, melyet plusz 2-2 órában tanulnak. A tanmenetbe
illesztett nyelvvizsga-előkészítő órák, illetve emelt szintű foglalkozás keretén belül Business
English szaknyelv tanítása növelik a nyelvtanulás sikerességét.



Speciális német nyelvi HALADÓ, négy évfolyamos képzés
Kód (037181) 0003

Az emelt szintű német nyelvi képzést haladó szintről indítjuk, a tanulóktól általános iskolai
előképzettséget várunk. A képzés során a 9-10. évfolyamon heti 5, a 11-12. évfolyamon heti
6 órában, emelt szinten fejlesztjük a diákok nyelvtudását a középfokú illetve felsőfokú
nyelvtudás megszerzésének reményével. Második idegen nyelvként választhatnak 2 nyelv
közül (angol, olasz). A továbbtanulás irányától függően a 11-12. évfolyamon a diákok saját
maguk döntenek arról, mely 2 tárgyat szeretnék emelt szinten, plusz 2-2 órában tanulni.

 A 6. osztályt elvégző tanulók számára:



Hat évfolyamos gimnáziumi osztály
Kód (037181) 0004

A 2021/2022-es tanévben induló 7. évfolyamon hangsúlyos szerepet szánunk a kötelező
érettségi tárgyaknak és az idegen nyelveknek. A tanulók a korábban elkezdett idegen nyelv
tanulását haladó szinten folytatják. Ezen kívül csoportbontásban tanítjuk a magyar nyelvtant,
matematikát és az informatikát. A második idegen nyelv (angol/német, olasz) tanítását a 9.
évfolyamon kezdjük el. Mivel a tanulóknak a kétszintű érettségi követelményei szerint kell
érettségizniük (amely bizonyos tárgyakból a 7-8. osztályos anyagot is magába foglalja),
szerencsésebbnek találjuk, ha ezt a 6 évet ugyanabban az iskolában végzi el a diák. A 11-12.
évfolyamon 2 tárgyból emelt szintű érettségire készítjük a diákokat heti 2-2 órában.

Felvételi:
Az általános iskolai eredmények (6 évfolyamos képzés: 5. osztály évvégi, hatodik osztály félévi; 4
évfolyamos képzés: 7. osztály évvégi, nyolcadik osztály félévi) alapján választunk a jelentkezők
közül az alábbi tantárgyak figyelembe vételével:
 Magyar irodalom
 Magyar nyelvtan
 Történelem
 Matematika
 Idegen nyelv
 Informatika
 Biológia vagy Természetismeret
A felvételi eljárás során - azonos pontszám esetén - előnyben részesítjük a szakértői véleménnyel
rendelkező SNI tanulókat és a helyi diákokat. Igény szerint kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani.
Az iskola bemutatása:
Az Ajkai Bródy Imre Gimnázium 1953. szeptember 1-seje óta áll a középfokú oktatás szolgálatában.
A 2021-2022-es tanévben megújult iskolaépületben várjuk a diákokat. Jelenleg csak gimnáziumi
osztályaink vannak. Az intézmény fenntartója és működtetője a Pápai Tankerületi Központ.
Az iskola célja, hogy a szülők, a tanulók és a környezet igényeinek mindjobban megfelelni kívánó
iskolaként működjön. Pedagógusaink érettségire készítik fel 4 és 6 évfolyamon a tanulókat,
megteremtve ezzel a középfokú és a felsőfokú szakmai továbbképzés lehetőségét. Az iskola tanulói
rendre az országos átlag felett teljesítenek az érettségi vizsgákon.
Kiemelt fontosságúnak tartjuk a szilárd erkölcsi, szellemi értékrendszer kialakításán túl a
nyelvoktatást és az információs technológiák alkalmazásának megismertetését. Hangsúlyt
helyezünk a versenyképes felsőfokú szakmai végzettséget előkészítő reál műveltség kialakítására,
valamint a fiatalok testi nevelésére, edzettségének növelésére.
A 11-12. évfolyamon a tanulók tanórai keretek közt vesznek részt emelt szintű érettségire felkészítő
foglalkozásokon, érdeklődésük és a 10. évfolyam elvégzése utáni választásuk szerint. Fakultatív
tantárgyként e két évfolyamon gazdasági ismereteket oktatunk, melyből érettségi vizsga is tehető.
Érettségi után szinte minden továbbtanulni szándékozó bekerül valamely egyetemre vagy főiskolára.
A továbbtanulás sikeréhez a megbízható szaktárgyi tudáson kívül nagymértékben hozzájárul az a
tény, hogy sok tanuló hagyja el az iskolát közép és felsőfokú nyelvvizsga bizonyítvánnyal.
Több külföldi kapcsolattal rendelkezünk: részt veszünk az Erasmus+ programban, évente ausztriai,
kétévente angliai tanulmányutat szervezünk tanulóink számára.

Ajkai Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Sportiskola és Kollégium
Bánki Donát Intézményegysége
8400 Ajka, Bródy Imre u. 2.
OM azonosító: 201 474 (technikai azonosító: 520 058)
Telephely kód: 001
Tel: 88/508-200, 88/508-201
Fax: 88/508-200
Internet cím: www.banki.ajkaiszik.hu
Igazgató: Németh Sándor
Intézményegység-vezető: Csizmazia Csaba

Pályaválasztási rendezvényeink időpontjai:
Első nyílt nap: 2020. november 3. (kedd) 16 órától 17.30-ig.
Második nyílt nap: 2020. december 10. (csütörtök) 16 órától 17.30-ig.

Induló képzési formák:
I. Gimnázium:
3 típusú gimnáziumi képzést hirdetünk a következő tanévre:
5 éves, nyelvi előkészítő évfolyamos általános gimnáziumi képzés
2020-ban sikeresen beindítottuk ezt a képzési formát, hogy Ajka és vonzáskörzetében elérhető legyen
egy újabb lehetőség, amely biztos nyelvtudást ad, és segíti a felsőoktatásba való bekerülést. A nyelvi
előkészítő osztályban a diákok heti 18 órában tanulják az angol nyelvet. A második nyelv a német,
amelyet a 9. osztályban kezdenek el tanulni fokozatosan növekvő óraszámban. A cél az, hogy a nyelvi
előkészítő évfolyam végére B1, de akár B2 szintre jussanak el a diákok. A 9. évfolyam végére pedig
a tanulók 90%-nak el kell érnie a B2-s szintet. Németből 11 és 12. évfolyamon emelt szinten tanulják
a nyelvet, hogy emelt érettségivel megszerezhessék a B2 szintű nyelvvizsgát. A gimnáziumi
képzésnek ez a formája alapvetően a továbbtanulásra készít fel. Az ide jelentkező diákoknak komoly
követelményeknek kell megfelelni.
4 éves, általános gimnáziumi képzés – részben kooperatív tanulásszervezésben
Az 5 éve útnak indított képzés során néhány tantárgynál előnyben részesítjük a kooperatív tanulási
módszer alkalmazását, mely élményszerűbbé és könnyebben feldolgozhatóvá teszi az elsajátítandó
tananyagot. A tevékenykedtető tanulási forma lehetőséget nyújt az egymással való fokozottabb
együttműködésre az érdeklődés fenntartása mellett. Angol és német nyelvet tanulnak a diákok.
Érettségi után akár a felsőoktatásban, akár technikumi szakképzésben lehet továbbtanulni.
4 éves gimnáziumi sportiskola
Ehhez a képzésünkhöz felhasználjuk Ajka nagyon jó sportinfrastruktúráját, s fenntartónk
közreműködésével a 2021. szeptemberében átadásra kerülő új sportcsarnokunk is hosszú távon
biztosítja a tárgyi feltételeket. Iskolánk a képzésben részt vevő tanulók számára igyekszik rugalmasan
kialakítani olyan órarendet, amely a diákok edzési lehetőségeit is figyelembe veszi. A négy év során
a tanulók a sporttal kapcsolatos elméleti tantárgyakat is elsajátítanak (sporttörténet, edzéselmélet,
sportpszichológia, sportegészségtan, stb.). 2021-ben érettségizik első évfolyamunk, s tanulóink közül
sokan testnevelésből emelt szintű érettségi vizsgát tesznek, amellyel a felsőoktatásba is sikeresen
felvételizhetnek szakmai irányba. Ebben a gimnáziumi képzési formában is az angol és a német a két
tanult idegen nyelv.

II. Technikum:
Öt éves képzés. A technikum technikusi és szakmai érettségi végzettséget ad. Érettségire, szakirányú
felsőfokú iskolai továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra felkészítő, szakmai elméleti és
gyakorlati oktatást folytat. A technikumi, szakmai középiskolai érettségi a modern gazdaságban több
munkakör betöltésére alkalmas végzettséget biztosít, de lehetőséget biztosít a felsőfokú
továbbtanulásra is.
Több technikumi osztályt is indítunk:
1. Gépészet ágazatban gépgyártás-technológiai technikus
2. Specializált gép- és járműgyártás ágazatban: mechatronikai technikus
3. Informatika és távközlés ágazatban: informatikai rendszer- és alkalmazás üzemeltető
technikus
4. Közlekedés és szállítmányozás ágazatban: logisztikai technikus
5. Gazdálkodás és menedzsment ágazatban pénzügyi-számviteli ügyintéző
III. Szakképző iskolai képzés:
A nyolcadik osztály elvégzése után a jelentkezők hároméves képzés keretében sajátíthatják el a gépi
és CNC forgácsoló szakmát. Itt a modern ipar számára nélkülözhetetlen szakembereket képzünk. A
három év elvégzése után két éves képzés keretében érettségi vizsgát tehetnek a tanulók.
IV. Szakképzés érettségizettek számára: Technikum (13-14. évfolyam)
Azok az érettségizettek jelentkezhetnek nappali tagozatos képzésre, akik 2021. szeptember elsejéig
nem töltik be a 24. életévüket és nincs még államilag finanszírozott OKJ szakmai végzettségük.
Gazdálkodás és menedzsment ágazatban: pénzügyi-számviteli ügyintéző. Képzési idő 2 év.
A szakképesítés (képzési program)
Kimenetének Időtarta
Megnevezése
típusa
ma
I. Gimnáziumi képzés
Általános
gimnáziumi képzés
(részben
Iskolarend0011
4 év
kooperatív
szerű, érettségi
tanulásszervezésbe
n)
Gimnáziumi
Iskolarend0012
4 év
sportosztály
szerű, érettségi
Kódszám

Jelentkezés
Feltételei

Határideje

Felvehet
ő
létszám

8 osztály

2021.02.19
.

26

8 osztály,
fizikai

2021.02.19
.

26

sportképességi felvételi,
sportorvosi
vizsgálat
angol nyelvi
Iskolarendelőkészítő
szerű, érettségi
évfolyam
II. Technikumi képzés
Gépészet ágazat:
Iskolarendszegépgyártásrű, érettségi,
0014
technológiai
technikusi
technikus
oklevél
Specializált gép- és Iskolarendszejárműgyártás:
rű, érettségi,
0015
mechatronikai
technikusi
technikus
oklevél
Informatika és
távközlés ágazat:
Iskolarendszeinformatikai
rű, érettségi,
0016
rendszer- és
technikusi
alkalmazás
oklevél
üzemeltető
technikus
Közlekedés és
Iskolarendszeszállítmányozás
rű, érettségi,
0017
ágazat:
technikusi
logisztikai
oklevél
technikus
Gazdálkodás és
menedzsment
Iskolarendszeágazat:
rű, érettségi,
0018
pénzügyitechnikusi
számviteli
oklevél
ügyintéző
III. Szakképző iskola
IskolarendszeGépészet ágazat:
rű, szakma
0020
Gépi és CNC
azonosító:
forgácsoló
4 0715 10 07
0013

5 év

8 osztály

2021.02.19
.

26

5 év

8 osztály

2021.02.19
.

32

5 év

8 osztály

2021.02.19
.

32

5 év

8 osztály

2021.02.19
.

32

5 év

8 osztály

2021.02.19
.

32

5 év

8 osztály

2021.02.19
.

32

3 év

8 osztály

2021.02.19
.

32

Felvételi:
A felvételi eljárás során felvételi vizsgát nem tartunk. Az elbírálás alapja az egészségügyi
alkalmasság és a jó tanulmányi eredmény. A hozott pontszám megállapítása a gimnáziumban, a
szakgimnáziumban és a szakközépiskolában a 7. osztályban tanév végén és a 8. osztályban félévkor
kapott jegyek alapján történik a következő tantárgyak figyelembe vételével: magyar nyelv és
irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, informatika. A gimnáziumi sportosztály esetében az

informatika tantárgy helyett a testnevelés számít be a pontszámba, illetve ide szükséges a fizikai
sportképességi felvételi és a sportorvosi vizsgálat.
A nyelvi előkészítő osztályban nem szükséges az angol nyelv előzetes ismerete, de ide a jeles és jó
rendű tanulmányi eredmények alapján lehet csak bekerülni, hogy a komoly követelményeket képesek
legyenek teljesíteni a diákok.
Gimnáziumi osztályainkat alacsonyabb létszámmal indítjuk, hogy a lehetőséget teremtsünk a
hatékonyabb csoportbontásos és differenciált oktatási formák alkalmazására.
Iskolánk:
Intézményünk Ajka város központjában helyezkedik el, tömegközlekedési eszközökkel jól
megközelíthető. Korszerű eszközökkel felszerelt tantermeink (5 számítástechnikai terem, interaktív
táblák, szaktantermek) elősegítik az ismeretek átadásának minél jobb lehetőségét.
Az iskolával egybeépült 50 fős kollégiumban lányoknak és fiúknak is tudunk elhelyezést biztosítani
az intézményegység épületében, ingyenesen.
Az újonnan beiratkozó diákjaink a mindennapos testnevelés keretében számos sportág közül
választhatnak órai foglalkozást: labdarúgás, kosárlabda, röplabda, aerobik, szertorna, stb.
Iskolánk részt vesz az Európai Parlament Nagyköveti Iskolája programban. Öt külföldi iskolával
lebonyolítunk egy Erasmus+ projektet. Angliában és Strasbourgban tanulmányi kiránduláson
vehetnek részt diákjaink. Az Euroexam vizsgaközpont szakmai partnere vagyunk.
Nagy érdeklődés mellett zajlanak a Bánki-nap programjai, a BÁN-KI-MIT-TUD, a Bánki idegen
nyelvi verseny, az Európa nap, és még számos verseny és vetélkedő.
Első nyílt napunkon 2020. november 3-án 16 órától az iskola vezetősége a szülőknek részletes
bemutatást tart a különböző képzésekről. A második nyílt napunkon 2020. december 10-én 16 órától
az érdeklődő tanulók és szüleik az iskola vezetősége és a munkaközösség vezetők kalauzolásával
ismerkedhetnek az iskolával. Pályaválasztási rendezvényeinken tisztelettel várunk mindenkit, aki
iskolánk és az itt folyó oktatás iránt érdeklődik. A járványhelyzet miatt ezen rendezvényeink lehet,
hogy csak online formában valósulhatnak meg. További részletekért kérjük, hogy honlapunkon
vagy az iskola facebook-oldalán tájékozódjanak.

Ajkai Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Sportiskola és Kollégium
Bercsényi Miklós Intézményegység
8400 Ajka, Felsőcsingeri. u. 1.
OM azonosító: 201 474 (technikai azonosító: 520 058)
Telephely kód: 002
Tel: 88/510-370
Fax: 88/510-381
E-mail: bercsenyititkarsag.ajka@gmail.com
Honlap: www.bercsenyi-ajka.hu
Igazgató: Németh Sándor
Intézményegység vezető: Tölgyesi Attila
Pályaválasztási felelős: Szíj Edina
Intézményegységünkben induló képzési formák:
I. Szakképző iskolai képzés:

Ágazat

A jelentkezés
határideje

A beiratkozás
feltétele

3 év

2021.02.19.

8 általános,
egészségügyi
alkalmasság

2021.02.19.

8 általános,
egészségügyi
alkalmasság

2021.02.19.

8 általános,
egészségügyi,
alkalmasság

Szakma

0101

Ács

4 0732 08
01

0102

Festő,
mázoló,
tapétázó

4 0732 06
05

Kőműves

4 0732 06
08

Burkoló

4 0732 06
03

3 év

2021.02.19.

8 általános,
egészségügyi
alkalmasság

Asztalos

4 0722 08
01

3 év

2021.02.19.

8 általános,
egészségügyi
alkalmasság

Hegesztő

4 0715 10
08

2021.02.19.

8 általános,
egészségügyi
alkalmasság

0103

0104

Gépésze
t

Szakmai
oktatás
időtartam
a

Kód

Építőipar

Fa- és
bútoripar

Szakma
azonosító
száma

0105

0106

3 év

3 év

3 év

Ágazat

Szakma
azonosító
száma

Szakmai
oktatás
időtartam
a

A jelentkezés
határideje

A beiratkozás
feltétele

Kód

Szakma

0107

Ipari gépész

4 0715 10
09

3 év

2021.02.19.

8 általános,
egészségügyi
alkalmasság

0108

Központifűté
s és
gázhálózat
rendszerszerelő

4 0732 07
03

3 év

2021.02.19.

8 általános,
egészségügyi
alkalmasság

0109

Villanyszerel
ő

4 0713 04
07

2021.02.19.

8 általános,
egészségügyi
alkalmasság

Kereske
delem

0110

Kereskedelm
i értékesítő

4 0416 13
02

3 év

2021.02.19.

8 általános,
egészségügyi
alkalmasság

Kreatív

0111

Divatszabó

4 0723 16
03

3 év

2021.02.19.

8 általános,
egészségügyi
alkalmasság

0112

Orientációs
évfolyam

2021. 02. 19.

8 általános,
egészségügyi
alkalmasság

Épületgépészet

Elektronika és
elektrotechnik
a

3 év

1 év

A szakképzés:
Ahol a szakemberek képzése folyik.
Az első évben a közismereti tantárgyak tanulása mellett ágazati ismereteket adó alapképzés folyik,
amely ágazati alapvizsgával zárul. A következő két évben duális képzés keretében folyik az oktatás,
ami azt jelenti, hogy az iskola és a gazdálkodó szervezet együttesen járul hozzá a tanulók képzéséhez.
A 3 éves képzés a szakképzettség megszerzésével zárul.
Ezt követően lehetőség nyílik a szakképző iskolát végzettek 2 éves érettségire felkészítő
képzésén folytatni a tanulmányokat. Ebben az esetben a tanulónak, csak négy kötelező közismereti
tantárgyból kell érettségi vizsgát tenni.
A sikeres érettségi vizsga után, további lehetőség a technikusi végzettség megszerzése, vagy a
felsőoktatásban történő továbbtanulás.

Ösztöndíj:
9. évfolyamon: minden szakmában egységes a szakképzési ösztöndíj. Az első évben a minimálbér
10%-a, minden hónapban (2020-ban: 16 100Ft/hó).
A duális képzés keretében az ösztöndíjat szakképzési munkaszerződés váltja fel, amelynek mértéke
a minimálbér 60%-a.
II. Orientációs előkészítő évfolyam
Az egy éves orientáció során a tanuló megtapasztalja, hogy mely szakmákhoz érez kedvet,
elhivatottságot, mihez van tehetsége, így a megfelelő információk birtokában, megalapozottan tud
döntést hozni a szakmaválasztásról.
A szakképzési szakaszt már a maga által választott szakmában kezdi meg, abban ami neki való,
amit úgy választott, hogy az orientációs év során lehetősége volt megismerni milyen feladatok
várnak majd rá.
Rálátást szerez a szakmák széles skálájára, ami nemcsak a szakképzési szakaszban válik a tanuló
hasznára, hanem munkavállalóként is orientálja majd a fejlődésre, saját maga továbbképzésére.
Mikor válaszd az orientációs előkészítő évfolyamot?
 ha még nem állsz készen arra, hogy szakmát válassz,
 ha több minden is érdekel és a jövődet több szakmában is el tudod képzelni,
 ha nem oda vettek fel, ahova szeretted volna,
 ha jobban tudsz fejlődni valós, életközeli feladatok megoldása révén, mint a hagyományos
iskolai keretek között.
/Forrás: ikk.hu/
III. Dobbantó program- műhelyiskola
Az iskola azoknak a diákoknak is ad esélyt, akik az általános iskolában lemaradtak.
 Az általános iskolai tanulmányait be nem fejező fiatalok számára esélyt adó Szakképzési
HID programot a Dobbantó program váltja fel, ahova a 16. életévét betöltött, de a nyolc
osztályt el nem végzettek jelentkezhetnek. Itt a cél az alapkompetenciák fejlesztése, majd a
műhelyiskolában részszakképesítés megszerzése. A képzés legalább hat, legfeljebb 24
hónapig tarthat. Közismereti tárgyakat nem tanulnak, az ismeretek megszerzését a mesteroktató és a pedagógiai mentor segíti
IV. Felnőttképzés
Általános iskola – felnőttképzés – esti tagozat
Az általános iskolai képzéssel a 8. osztály megszerzésének lehetőségét biztosítjuk minden
olyan hallgató számára:
- aki már nem tanköteles korú,
- akinek nehezen összeegyeztethető munkahelyi elfoglaltságával,
- akinek szüksége van általános iskolai bizonyítványra jogosítvány megszerzéséhez
munkahelyhez,
- szakma megszerzésének lehetőségéhez.

Jelentkezni az iskola egyedi jelentkezési lapjával lehet. A jelentkezési lap honlapunkról
letölthető: www.bercsenyi-ajka.hu
Érettségire felkészítő —felnőttképzés, esti tagozat
Minden olyan felnőtt jelentkezését várjuk, akinek van már OKJ-s bizonyítványa. Csak 5
tantárgyat kell tanulni: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és társadalmi
ismeretek, német/ angol nyelv, informatika. A képzés 2 éves, hétfő és szerdai napokon 14.2020.00 óra között történik az oktatás, mely INGYENES.
 A tankönyveket és jegyzeteket az iskola biztosítja
 Az érettségi is ingyenes
V. Egyéb információk
A Szent Pál Akadémia NB I-es kosárlabda csapata a Bercsényi megújult tornatermében
sportági akadémia indítását tervezi fiúk és lányok részére egyaránt.
A szakma megszerzése mellett profi edzéseken vehetsz részt és NB I-es kosárlabda
mérkőzéseket láthatsz.

VI. Hasznos információk
 Iskolánkban nincs felvételi, a bejutást a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi
jegyekből számoljuk.
 Az Országos Kompetenciamérés alapján iskolánk a szakközépiskolák kategóriájában,
a megyében egyedüliként az országos lista 6. helyén végzett.
 Tanulóink minden évben sikeresen szerepelnek a különböző megyei és országos
tanulmányi, szakmai és sportversenyeken.
 Számos tanulónk szerzett már szakmai bizonyítványt a Szakma Kiváló Tanulója
Versenyen elért eredményéért.
 Kitűnő kapcsolatokkal rendelkezünk német, cseh, osztrák iskolákkal, akikkel EU-s
pályázatok segítségével diákcserét folytatunk.
 Piacképes szakmát tanulhatsz.
 Nem csak tanulhatsz, PÉNZT is kereshetsz!
 Minden szakmában ösztöndíj, vagy munkabér.
 Gyermekközpontú, humánus, segítőkész, innovatív a tantestület.
 SNI tanulóinkat gyógypedagógus fejleszti.
 Kollégiumi elhelyezést a fiúk és lányok részére egyaránt biztosítunk.

Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
8230 Balatonfüred, Hősök tere 1.
Tel: 87/342-651
e-mail: titkarsag@szentbenedekiskola.hu
Honlap: www.szentbenedekiskola.hu
Igazgató: Komáromi Móric
Pályaválasztási felelős: Rezi Attila
OM azonosító szám: 203367
Telephelykód: 001

Pályaválasztási online nyílt napok:
2020. november 11., 2020. november 25., 2020. december 9. 2021. január 13. 16:30 – 18:30-ig,
melyre jelentkezés a honlapunkon történő regisztrálással a felvételi fül alatt.
Iskolánk
A Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátsága fenntartásában működő iskolánk arra
vállalkozik, hogy úgy adjon hasznos szakmai tudást növendékei kezébe, úgy készítsen fel az
érettségire és szakmai tanulmányokra, hogy mellette a nevelést se hanyagolja el. Első számú
célkitűzései közé tartozik az egész ember megszólítása, az egész ember – aki test, lélek és szellem
egysége – nevelése.
Iskolánk keresztény, katolikus iskola. Belső nyitottságot várunk el a hozzánk érkező diáktól, aki
szabadon dönt arról, hogyan fog viszonyulni az evangélium örömhíréhez.









Kézilabdázol? Balatonfüred Város NB I-es férfi kézilabda csapata vár! A versenyszerű sportolást
támogatjuk!
Röplabdázol? Balatonfüred Város NB I-es női röplabda csapata vár! A versenyszerű sportolást
támogatjuk!
Élvonalban sportolsz? A versenyszerű sportolást támogatjuk!
Az iskola vállalja, hogy a beiskolázott tehetséges gyerekek a Balatonfüredi Futball Club
utánpótlás rendszerében emelt szintű labdarúgó képzésben vehetnek részt.
Korszerű gyakorlati oktatási helyszínek várják a tanulókat (tanpince, borászati laboratórium,
tancukrászda, tankonyha, informatika termek)
Minden teremben IKT eszközök segítik a munkát.
Kollégiumok (kettő és négyágyas szobákkal) várják a távolabbról érkezőket, ahol családias
hangulatban telnek a hétköznapok és a diákok a nevelőktől szakszerű segítséget kapnak délutáni
korrepetálás formájában.
ISKOLÁNKBAN INDULÓ KÉPZÉSI FORMÁK ÉS KÓDSZÁMAIK:

GIMNÁZIUMI KÉPZÉS
Kódszám Képzés megnevezése

Időtartam

A jelentkezés
határidje

Beiratkozás
feltétele

0010

Gimnáziumi (sport) osztály,
érettségivel záruló

4 év

2021. február 19.

8. általános

0011

Gimnáziumi (sport) osztály angol
nyelvi előkészítő évfolyammal,
érettégivel záruló

5 év

2021. február 19.

8. általános

A felvételi elbeszélgetés időpontja: 2021. február 25., 26., 27.

Gimnáziumi képzéseink rövid ismertetése:

0010 Gimnázium
A gimnáziumi képzésre aktívan sportoló, illetve olyan tanulókat várunk, akik szeretik a
labdajátékokat, elsősorban a férfi kézilabdát, női röplabdát. A képzés során a tanulók felkészülnek az
érettségi vizsgára, valamint arra, hogy tanulmányaikat valamely felsőoktatási intézményben
folytathassák. A tanulandó idegen nyelv angol és német.
Felvételi elbeszélgetés szükséges a szakra való bekerüléshez.
0011 Gimnázium angol nyelvi előkészítő évfolyammal
Erre a képzésre elsősorban a tanulásban motivált, felsőoktatásba készülő tanulókat várjuk. A
továbbtanuláshoz szükséges sikeres középszintű, igény szerint emelt szintű érettségi vizsgára való
felkészítésen van a hangsúly (magyar, matematika, történelem, idegen nyelv és egy választott
tantárgy), eleget téve a képzés követelményeinek. A gimnáziumi évfolyamokban angol és német

nyelvet is oktatunk párhuzamosan. A nyelvi előkészítő tanév során a magas óraszámban oktatott
angol nyelvből követelmény a B2 szintű komplex nyelvvizsga megszerzése. Ezt követően iskolánk
lehetőséget biztosít a második idegen nyelv intenzívebb tanulására, újabb nyelvvizsga megszerzése
céljából.
Felvételi elbeszélgetés szükséges a szakra való bekerüléshez.
Felvétel a gimnáziumba:
Jelentkezés az általános felvételi eljárás szabályai szerint történik.
A felvételi rangsor kialakításánál figyelembe vesszük:
o Az egységes központi írásbeli felvételi vizsga (magyar nyelvből és matematikából)
eredményét
o A 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredményeket (magyar nyelv és irodalom,
matematika, történelem, idegen nyelv és testnevelés tantárgyakból)
o Minden jelentkezőt behívunk felvételi elbeszélgetésre.
II.

TECHNIKUMI KÉPZÉS
Kódszám Képzés megnevezése
0014

Közszolgálati ügyintéző,

Időtartam

A jelentkezés
határideje

Beiratkozás
feltétele

5 év

2021. február 19.

8. általános

5 év

2021. február 19.

8. általános

rendészeti ágazati oktatás
(emelt szintű szakmai
érettségivel zárul)
0015

Sportedző – sportszervező
(emelt szintű szakmai
érettségivel zárul)

A felvételi elbeszélgetés időpontja: 2021. február 25., 26., 27.

Technikumi képzés rövid ismertetése:
A Szakképzés 4.0 törvény hatálya alá tartozó képzések, azaz a technikumi és a szakképző iskolai
képzések átalakultak. Az első két tanév ún. ágazati alapképzés, mely ágazati alapvizsgával zárul.
Fontos, hogy ezek a képzések az első hónaptól állami ösztöndíjas képzések, melynek összege az
adott tanév szeptember 1-én érvényes mindenkori minimálbér 5 %-a/hó.
A technikumi képzések 5 éves képzések, a 4. év végén három tantárgyból: matematikából, magyar
nyelvből és történelemből tesznek közép- vagy emelt szintű érettségit a diákok. Az ötödik évben a
képzés csak szakmai és idegen nyelv tantárgyakat tartalmaz és emelt szintű szakmai érettségire
készít fel.
0014 Közszolgálati ügyintéző, rendészeti ágazati oktatás
A képzés a rendészeti szakmára és életpályára készít fel. Tanulóink széleskörű etikai, politológiai,
történelmi, jogi és pszichológiai ismereteket sajátítanak el. Speciális gyakorlat: önvédelem, lövészet,
katasztrófavédelem. A technikumi képzés elvégzése szakirányú továbbtanulásnál előnyt jelen.
Felvételi elbeszélgetés és fizikai alkalmassági vizsga szükséges a szakra való bekerüléshez.
Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: biológia
Felvétel a technikumba:
Jelentkezés az általános felvételi eljárás szabályai szerint történik.
A felvételi rangsor kialakításánál figyelembe vesszük:
o Az egységes központi írásbeli felvételi vizsga (magyar nyelvből és matematikából)
eredményét
o A 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredményeket (magyar nyelv és irodalom,
matematika, történelem, idegen nyelv, testnevelés tantárgyakból)
o Minden jelentkezőt behívunk felvételi elbeszélgetésre, melynek része lesz egy fizikai
alkalmassági felvételi is.
0015 Sportedző-sportszervező
A képzés olyan fiatalok számára ajánlott, akiknek a sport, sportolás iránti elkötelezettsége oly
mértékű, hogy szívesen választják ezt a területet hivatásul. A diákok megismerkednek a sport
elméleti, módszertani és gyakorlati alapjaival, amely előny a felsőoktatás keretében történő
továbbtanulásra vagy akár a munkaerőpiacon való helytállásra.
Feltétel: ügyes mozgás, a választott sportágban való sportolói jártasság, jó fizikum, jó
kommunikációs készség, szakmai fejlődés irányítása.
Felvételi elbeszélgetés szükséges a szakra való bekerüléshez
Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: testnevelés

Felvétel a technikumba:
Jelentkezés az általános felvételi eljárás szabályai szerint történik.
A felvételi rangsor kialakításánál figyelembe vesszük:
o Az egységes központi írásbeli felvételi vizsga (magyar nyelvből és matematikából)
eredményét
o A 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredményeket (magyar nyelv és irodalom,
matematika, történelem, idegen nyelv, testnevelés tantárgyakból)
o Minden jelentkezőt behívunk felvételi elbeszélgetésre, melynek része lesz egy fizikai
alkalmassági felvételi is.
III.

SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Kódszám Képzés megnevezése

Időtarta
m

A jelentkezés
határideje

Beiratkozás
feltétele

0016

Cukrász (OKJ 34 811 01)

3 év

2021. február 19.

8. átalános

0018

Szakács (34 811 04)

3 év

2021. február 19.

8. átalános

0019

Szőlész-borász (OKJ 34 541 06)

3 év

2021. február 19.

8. átalános

A felvételi elbeszélgetés időpontja: 2021. február 25., 26., 27.

Szakképző iskolai képzéseink rövid ismertetése:
Az általános iskola 8. osztályát befejezett tanulók számára indítunk szakképző iskolai képzést 9.
évfolyamon szőlész-borász, cukrász, szakács szakmákban. Ebben a képzési típusban a tanulók a
közismereti tantárgyak tanulásával párhuzamosan már 9. osztályban megkezdik az adott szakma
elméleti és gyakorlati tantárgyainak a tanulását.
Az első év ún. ágazati alapképzés, ahol több, az ágazathoz tartozó szakma alapjait sajátítják el. 9.
évfolyam végén ágazati alapvizsgát kell tenni. Ebben a tanévben nincs kötelező nyári gyakorlat.
A Szakképzés 4.0 törvény hatálya alá tartozó képzések, azaz a technikumi és a szakképző iskolai
képzések átalakultak. Fontos, hogy ezek a képzések az első hónaptól állami ösztöndíjas képzések,
melynek összege az adott tanév szeptember 1-én érvényes mindenkori minimálbér 10 %-a/hó.
A gyakorlati képzést az iskola tanpincéjében, tankonyhájában, tancukrászdájában, borászati
laboratóriumában, éttermében, a környékbeli gazdáknál, vendéglátó egységekben, neves
szállodákban és cukrászdában biztosítjuk.

0016 Cukrász OKJ 34 811 01

Cukrászati félkész terméket, tartós gyümölcskészítményeket, cukrászati késztermékeket készít.
Hagyományőrző magyar cukrászati termékeket, alkalmi dísztortákat készít, díszít. Cukrászati
készítményeket tárol, minőségüket ellenőrzi. Rendeléseket vesz fel, termékeket ajánl. Csomagol,
szakmai idegen nyelvet alkalmaz, vállalkozást indít, működtet. Kereskedelmi marketing
tevékenységet folytat. Végzi a cukrászati adminisztrációt.
Felvételi elbeszélgetés szükséges a szakra való bekerüléshez

0018 Szakács OKJ 34 811 04

A szakács munkája során a rendelkezésére álló alapanyagokból, félkész és késztermékekből a
napszaknak és az alkalomnak megfelelően ételeket készít. Tevékenysége során felhasználja a
magyar konyha kialakult hagyományaira, megújításának lehetőségeire, valamint más nemzetek
étkezési és ételkészítési szokásaira, jellemző ételeire vonatkozó ismereteit. Önállóan, vagy a
részfeladatok végzésébe bevont munkatársakkal összhangban, a munkafolyamatok célszerű
összehangolásával dolgozik.
Felvételi elbeszélgetés szükséges a szakra való bekerüléshez.
0019 Szőlész-borász OKJ 34 541 06

Szőlőbirtokot, borgazdaságot vezet. Értékesíti a borokat, piacot szerez. Megismeri a világ szőlő- és
borgazdálkodását. Ezeket az ismereteket iskolánk legmodernebb technológiával felszerelt
pincészetében, tangazdaságában sajátíthatják el a jelentkezők.
Felvételi elbeszélgetés szükséges a szakra való bekerüléshez.

Felvétel a szakképző iskolába:
A jelentkezés az általános felvételi eljárás szabályai szerint történik.
A felvételi rangsor kialakításánál figyelembe vesszük:
o A 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredményeket minden tantárgyból
o Minden jelentkezőt behívunk felvételi elbeszélgetésre.
IV. Egyéb információk:

Iskolánk területén a kollégium, menza, tornacsarnok egy helyen található.
Minden kollégiumi szállást elnyert diákunknak biztosítjuk a térítésmentes elhelyezést, csak az étkezés
térítésköteles.

Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Szakiskola,
Készségfejlesztő Iskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
8200 Veszprém, Batthyány utca 12.
OM azonosító szám: 038572
Tel: 88/424-622, 88/424-612
E-mail: barczi@barczi-vprem.sulinet.hu
Honlap: www.barczi.sulinet.hu
Igazgató: Horváth Éva

Iskolánkban induló képzési formák:

I.

Szakiskola

Kód

0001

Megnevezés

Kimenet

Parkgondozó

„kertész
technikus”
szakma
részszakmája

szakmájarésszak
mája

Időtartam

A jelentkezés
határideje

A
beiratkozás
feltétele

1+2 év

2021. 02.19.

8 általános

Szakiskolai képzésünk rövid ismertetése
A választott szakmát 1+2 éves képzés keretében lehet elsajátítani. A 9. E évfolyamot két évfolyamos
rész-szakképesítést adó képzés követi.
A jelentkezés feltétele a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
szakvéleménye a sajátos nevelési igény (enyhe értelmi sérült) fennállásáról, az általános iskola 8.
osztályának eredményes befejezése.
2. Készségfejlesztő iskola

Kód

Megnevezés

Kimenet

Időtartam

A
jelentkezés
határideje

0002

háztartástan –
életvitel / kert- és
parkápoló

nincs

2 + 2 év

2021. 02.19.

A beiratkozás
feltétele

8 általános

Készségfejlesztő iskolai képzés rövid ismertetése
Szakmai végzettséget nem adó, egyszerű munkafolyamatok elsajátítását szolgáló képzés.
Készségfejlesztő iskolai kerettantervre épül. Két év előkészítő szakasz után 2 év szakmai oktatás
(háztartástan – életvitel, kert- és parkápoló).
A jelentkezés feltétele a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
szakvéleménye a sajátos nevelési igény (középsúlyos értelmi sérült) fennállásáról.

Felvételi: Felvételi vizsga nincs.

Batsányi János Gimnázium és Kollégium
8300 Tapolca, Liszt F. u. 12-14.
OM azonosító: 037234
Tel: 87/510-826
E-mail cím: info@batsanyi-tapolca.sulinet.hu
Internet cím: www.batsanyi-tapolca.sulinet.hu
Igazgató: Varga Tiborné
Pályaválasztási felelős: Mészáros Zsuzsanna

Pályaválasztási tájékoztatók időpontjai:
2020. november 3. 15.00 óra
nyolcadik osztályos tanulóknak és szüleiknek elektronikus felületen keresztül
2020. december 2. 15.00 óra
nyolcadik osztályos tanulóknak és szüleiknek elektronikus felületen keresztül
Munkaidőben telefonon keresztül adunk tájékoztatást.

Induló képzési formáink:
Gimnázium:
-

emelt szintű angol nyelvi képzés
emelt szintű német nyelvi képzés
emelt szintű olasz nyelvi képzés
általános tantervű képzés

4 éves
4 éves
4 éves
4 éves

kódszám: 01
kódszám: 02
kódszám: 03
kódszám: 04

Az emelt szintű képzést folytató osztályokban heti 5 órában tanítjuk az első (a választásnak
megfelelően: angol, német, olasz) nyelvet, és heti 3 órában a második idegen nyelvet (angol,
német, olasz). Az első idegen nyelv mellett a sikeres érettségi vizsga, továbbtanulás
érdekében helyi tantervünk alapján magasabb óraszámban tanítjuk a magyar nyelv és
irodalom, matematika, történelem tantárgyakat 11-12. évfolyamon. A képzésre való
felvételnek nem feltétele az idegen nyelv ismerete. Azon tanulók jelentkezését várjuk, akik
fokozott érdeklődést mutatnak a nyelvek iránt, kellő energiát képesek a nyelvtanulásra
fordítani, emelt szintű érettségi vizsgát, középfokú nyelvvizsgát szeretnének szerezni. Az
elmúlt évek nyelvvizsga eredményei igazolják a képzés sikerességét, közép- és felsőfokú
nyelvvizsgásaink öregbítik hírnevünket.
A célnyelvi kultúra alaposabb megismerését szolgálja a tanórán kívüli keretben szervezett
színházlátogatás, filmvetítés, országismerettel kapcsolatos programok, kirándulások.
Az általános tantervű képzést azoknak ajánljuk, akik még nem rendelkeznek határozott
elképzelésekkel az érettségi vizsgát követően. Az osztályba felvett tanulók angol és német
nyelvet tanulnak. A kötelező érettségi vizsgatárgyak (magyar nyelv és irodalom, matematika,
történelem, idegen nyelv) óraszámát helyi tantervünkben megnöveltük, ezzel is támogatva az
érettségire való felkészülést, továbbtanulást.
A felvételi eljárás menete
A felvétel a tanulmányi pontok alapján történik, melyeket a magyar nyelv és irodalom tantárgy
átlaga, a történelem, matematika és a tanult idegen nyelv 5. 6. 7. osztályos év végi és a 8.
osztály félévi osztályzatai képeznek.
Iskolánkról néhány szóban:
Gimnáziumunk 1951-ben kezdte meg működését a városban. Képzési kínálatunkat
folyamatosan az igényekhez igazítva alakítottuk ki. Elsődleges célunk a széles és szilárd
alapműveltség kialakítása, felkészítés az érettségi vizsgára, felsőoktatásban való helytállásra.
Az intézmény helyi tantervében kiemelten fontos szerepet tölt be az idegen nyelvi képzés
mellett az informatikai műveltség megalapozása, szélesítése. Ennek érdekében a 9-11.
évfolyamon csoportbontásban, korszerűen felszerelt számítástechnika termekben zajlik az
oktatás, amely kiegészül szakköri lehetőséggel. Valamennyi tanuló jól felszerelt
számítástechnika tanteremben sajátíthatja el a számítógépek üzemeltetésének és a
legelterjedtebb szoftverek használatának alapjait.
11. évfolyamtól a tanulók számára emelt szintű érettségire történő felkészítést kínálunk
minden elméleti tantárgyból, illetve ECDL-vizsga
lehetőséget helyben.
Az oktatási-nevelési program szerves része a művészeti nevelés, elsősorban ének-zene és
rajz órákon, illetve szakköri foglalkozáson.

Intézményünk alapdokumentuma nem tartalmazza az integrált oktatás-nevelés feladatellátást.
Kollégium
Az intézmény valamennyi vidéki tanulónak kollégiumi elhelyezést biztosít 3 ágyas
szobákban. Két szobánként önálló fürdőszoba áll rendelkezésre.
Kisalföldi ASzC Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 2.
Tel: 89/313-155, 89/313-406
Fax: 89/313-155
E-mail: info@mezopapa.hu
Honlap: www.mezopapa.hu
Igazgató: Gál Imre
Pályaválasztási felelős: Fehér Zsófia
OM azonosító szám: 030728
Telephely kód: 011

Iskolánkban induló képzési formák:

II.

Technikum

Kód

Megnevezés

0011

Agrár gépész

0012

0013

0014

Erdészet és
vadgazdálkodás
Mezőgazdaság
Kertészet és
parképítés

Kimenet
érettségi +
mezőgazdasági
gépésztechnikus
érettségi +

Időtartam
5 év

A jelentkezés
határideje
2021.02.19.

egészségügyi
5 év

2021.02.19.

erdésztechnikus
érettségi +
mezőgazdasági
technikus+
érettségi
kertésztechnikus

Élelmiszeripar

sütő- és
cukrászipari
technikus

8 általános,
alkalmasság
egészségügyi

5 év

2021.02.19.

8 általános,
alkalmasság
egészségügyi

5 év

2021.02.19.

8 általános,
alkalmasság
egészségügyi
alkalmasság
8 általános,

érettségi +
0015

A
beiratkozás
feltétele
8 általános,

5 év

2021.02.19.

egészségügyi
alkalmasság

Technikumi képzéseink rövid ismertetése
A technikum négy évfolyamának elvégzése után, érettségi vizsga után érettségit tesz, három
tantárgyból (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika). Majd, az ötödik évfolyam elvégzése
után, idegen nyelvből tesz vizsgát és a technikusi szakképesítés szakmai vizsgája lesz az ötödik
érettségi tantárgy. Ez utóbbi vizsga emelt szintű érettséginek számít, ami lehetőséget biztosít az
egyetemi jelentkezéshez. Így a 13. év végi sikeres vizsgák után két végzettséget igazoló bizonyítványt
kap: érettségi bizonyítványt és technikusi végzettséget igazoló oklevelet.
AGRÁR GÉPÉSZ – ÁGAZATI TECHNIKUM; MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZTECHNIKUS
KIMENETTEL (Tanulmányi terület kód: 0011)
Részt vesz az agrárágazati géprendszerek, gépek, berendezések, eszközök kiválasztásában,
üzemeltetésében, karbantartásában és javításában. Felszántja a földet, előkészíti a magágyat, és elveti
a magvakat. Kezeli a különböző betakarító gépeket, majd szállítóeszközzel szállítja a terményt.
ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS - ÁGAZATI TECHNIKUM;
ERDÉSZ TECHNIKUS KIMENETTEL (Tanulmányi terület kód: 0012)
Az erdőgazdálkodás, a vadgazdálkodás és a természetvédelem területén szükséges kompetenciákkal
rendelkezik. Talajmintákat vesz, vizsgálatokat végez és tervez. Irányítja a csemetekert-kezelést, az
erdőművelést, az erdőtelepítést, a vadgazdálkodást. Rendszeresen járja az erdőt, megjelöli a
kivágandó fákat és felméri a vadállományt.
MEZŐGAZDASÁG - ÁGAZATI TECHNIKUM;

MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS KIMENETTEL (Tanulmányi terület kód: 0013)
A mezőgazdasági üzemek, gazdaságok közvetlen szervezésében, a gazdálkodás irányításában vesz
részt. A mezőgazdasági technikus a Növénytermesztés és Állattenyésztés szakmairányokhoz
kapcsolódó termesztési, tenyésztési, műszaki, gazdálkodási szakterületen önálló feladatokat végez
és végeztet, munkacsoportokat irányít. Piackutatást és marketing munkát végez.

KERTÉSZET ÉS PARKÉPÍTÉS – ÁGAZATI TECHNIKUM;
KERTÉSZTECHNIKUS KIMENETTEL (Tanulmányi terület kód: 0014)
Az ágazatban 5 szakmairányra lehet jelentkezni:






Dísznövénytermesztő és virágkötő
Zöldségtermesztő
Gyümölcstermesztő
Gyógynövénytermesztő és
Parképítő és fenntartó technikus

ÉLELMISZERIPAR – ÁGAZATI TECHNIKUM;
SÜTŐ- ÉS CUKRÁSZIPARI TECHNIKUS KIMENETTEL (Tanulmányi terület kód: 0015)
A sütő - és cukrászipari technikus sütőipari és/vagy cukrászipari üzemekben önállóan vagy mérnöki
irányítással az élelmiszer alapanyagainak minőségi és mennyiségi átvételében, vizsgálatában,
tárolásában, feldolgozásában, a félkész vagy késztermékek tárolási és csomagolási és forgalmazási
munkáiban és ezek megszervezésében vesz részt.

II. Szakképző iskola
A szakképző iskolai szakképzés hároméves. Az első év ágazati ismereteket adó képzés, az azt követő
két évben duális képzés folyik, elsősorban szakképzési munkaszerződés keretén belül. A 2020/2021es tanévtől minden újonnan beiratkozó diák szakmai ösztöndíjban részesül.
MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ (Tanulmányi terület kód: 0021)
A képzés alatt megtanulják a mezőgazdaságban alkalmazott munkagépek, önjáró betakarítógépek,
mezőgazdasági rakodógépek előkészítését a működésre, beállítását az agrotechnikai
követelményeknek megfelelő üzemeltetésre. A szakmai képzéshez tanműhelyeink, tangazdaságunk
és az ott található erő- és munkagépek állnak rendelkezésre.
GAZDA (Tanulmányi terület kód: 0022)
A gazda képzésre jelentkezők 3 szakmairányból választhatnak: Állattenyésztő, Növénytermesztő
és Lovász. Célunk a szakmairánynak megfelelő szakismerettel, a kapcsolódó munkák végzéséhez
szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói tevékenységhez szükséges
alapismeretekkel is rendelkező mezőgazdasági szakemberek képzése. A szakmai képzéshez
iskolánk tangazdasága és korszerűen felszerelt szaktantermeink biztosítják a szükséges feltételeket.

Kód

Megnevezés

Időtartam

A
jelentkezés
határideje

A beiratkozás
feltétele
8 általános,

0021

Mezőgazdasági gépész

3 év

2021.02.19.

egészségügyi
alkalmasság
8 általános,

0022

Gazda

3 év

2021.02.19.

egészségügyi
alkalmasság
8 általános,

0023

Kertész

3 év

2021.02.19.

egészségügyi,
pályaalkalmassá
g
8 általános,

0024

Édességkészítő

3 év

2021.02.19.

egészségügyi
alkalmasság
8 általános,

0025

Pék

3 év

2021.02.19.

egészségügyi
alkalmasság
8 általános,

0026

Pék-cukrász

3 év

2021.02.19.

egészségügyi
alkalmasság
8 általános,

0027

Hentes és húskészítmény készítő

3 év

2021.02.19.

egészségügyi
alkalmasság
8 általános,

0028

Kistermelői élelmiszerelőállító

3 év

2021.02.19.

egészségügyi
alkalmasság
8 általános,

0029

Erdőművelő-fakitermelő

3 év

2021.02.19.

egészségügyi
alkalmasság

KERTÉSZ (Tanulmányi terület kód: 0023)
A kertész feladata a zöldségnövények szaporítása, telepítése. A szőlő-, a gyümölcs- és a
zöldségtermesztésben fizikai erőkifejtést is igénylő termelési tevékenység végzése, a tevékenység
végzésével kapcsolatos gépek üzemeltetése, az előállított termékek betakarítása, tárolása és
értékesítése. A szakmai képzéshez iskolánk tangazdasága áll rendelkezésre.
ÉDESSÉGKÉSZÍTŐ (Tanulmányi terület kód: 0024)
Az édességkészítő szakmunkás feladata az édesipari félkész- és késztermékek – cukorkák,
desszertek, csokoládék – szakszerű, gazdaságos előállítása.
PÉK (Tanulmányi terület kód: 0025)
A pék képes sütőipari termék előállítására. A gyártás előkészítését követően a kenyerek és a
péksütemények gyártásához tésztát készít, majd feldolgozza. Beállítja a sütési paramétereket és a
terméket kemencébe helyezi. A készterméket megfelelő módon tárolja, minősíti és készíti elő
szállításra.
PÉK-CUKRÁSZ (Tanulmányi terület kód: 0026)
A pék szakma mellett megtanulja a cukrászati készítményeket előállítását: teasüteményeket,
hidegcukrászati készítményeket, bonbonokat, tortákat készít.
HENTES ÉS HÚSKÉSZÍTMÉNY KÉSZÍTŐ (Tanulmányi terület kód: 0027)
A Hentes és húskészítmény készítő feladata a vágóállatok szakszerű levágása, darabolása,
csontozása, formázása, különböző termékek előállítása, csomagolása és értékesítése. A képzés
gyakorlati hátterét élelmiszerlaborunk és a Pápai Hús Kft. biztosítja.
KISTERMELŐI ÉLELMISZERELŐÁLLÍTÓ (Tanulmányi terület kód: 0028)
A kistermelői élelmiszer előállító kistermelői viszonyok között gyümölcs-zöldség feldolgozására,
szörpök készítésére, kézműves sörök, rövid italok előállítására, valamint házi állataink húsának
feldolgozására, húsipari termékek gyártására képes. Falusi vendéglátási ismeretek elsajátítását
(szállásadás, étkeztetés, programszervezés, mezőgazdasági termék előállítást) is biztosítjuk. A
képzés során iskolánk tangazdaságában, tankonyhájában, tanéttermében végezzük a szakmai
gyakorlati képzést.
ERDŐMŰVELŐ-FAKITERMELŐ (Tanulmányi terület kód: 0029)
Az erdész szakmunkás elvégzi az erdőgazdálkodással, fakitermeléssel kapcsolatos
munkaműveleteket, kezeli az erdőgazdálkodás gépeit, vadgazdálkodási feladatokat lát e

Iskolánkba jelentkezni a felvételi jelentkezési lap kitöltésével lehet, amelyet az általános iskola
küldi meg intézményünknek.
Az iskolába történő felvétel:
A képzéseinkre az általános iskolában szerzett év végi és félévi jegyek alapján lehet bekerülni. A
figyelembe vett jegyek:




ötödik osztály év vége: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv
hatodik osztály év vége: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen
nyelv, természetismeret
hetedik osztály év vége és nyolcadik osztály első félév vége: magyar nyelv, magyar irodalom,
történelem, matematika, idegen nyelv, biológia

A jegyeket összeadjuk (a hiányzó jegyeket (pl.: felmentés miatt) a szerzett jegyek átlagával pótoljuk),
a diákokat sorrendbe állítjuk, a legmagasabb pontszámú diákokat vesszük fel.
Pontegyezőség esetén a tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnyben kell részesíteni a
halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye, feladatellátási helye szerinti járás területén
található, illetve akinek sajátos helyzete azt indokolja.
A beiratkozás előtt orvosi alkalmassági, pék-cukrász szakma esetén pályaalkalmassági vizsgálat
kötelező.
Kollégiumi lehetőség: Kollégiumi elhelyezésre az iskola területén lévő diákotthonban van lehetőség.
Étkezést a kollégium épületében működő konyha biztosít.

Fehérlófia Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium
és Alapfokú Művészeti Iskola
8248 Nemesvámos, Kossuth u. 24.
OM azonosító: 200300
Tel: 88/265-540; 30-695-8978 - Fax: 88/265-540
E-mail cím: iskola@feherlofiawaldorf.hu
Internet cím: www.feherlofiawaldorf.hu
Intézményvezető: Krivácsy Zoltán

Iskolánk:
A Fehérlófia Waldorf Óvoda és Iskola 2003-ban alakult. Az eltelt 17 év során iskolai közösségünk
folyamatos építkezésekkel újabb és újabb épületekkel gyarapította az intézményt. Az iskola jelenleg
13 osztállyal és mintegy 292 diákkal működik. Igény esetén Veszprémben lehetőség van kollégiumi
elhelyezésre is.
Képzési forma:
4+1 évfolyamos gimnáziumi és alapfokú művészetoktatási képzés. Az első négy év a Waldorfkerettanterv alapján készült helyi tanterv szerint zajlik, míg az ötödik, a +1 év az állami érettségire
való felkészülést szolgálja. A középiskolai tanterv két alappillére: az ifjak gondolkodásának,
érzésvilágának és akaraterejének egységben és harmóniában történő fejlesztése – az EGÉSZ ember
nevelése; valamint az életből való tanulás és a munkára való nevelés előtérbe helyezése. Ezért a

tanulmányok során egységet képeznek a közismereti tárgyak: matematika, fizika, kémia, informatika,
biológia, földrajz, történelem, irodalom és nyelvtan; a művészeti tárgyak: zene, dráma, plasztika,
euritmia, rajz-festés; valamint a „kétkezi tevékenységet” jelentő tárgyak: kézművesség, kézimunka,
kertművelés és testnevelés. Az életből történő közvetlen tapasztalatszerzést és a munkára való
közvetlen nevelést szolgálják a különböző gyakorlatok: a mezőgazdasági, a természetvédelmi, az
ipari és a szociális gyakorlat. Mindemellett intézményünk kiemelt hangsúlyt fektet a nyelvtanulásra
és igyekszik élő külföldi cserekapcsolatokat ápolni. A Waldorf-éveket egy külföldi művészeti úttal
zárják az osztályok.
Célunk, hogy fizikailag egészséges, lelkileg szabad és szellemileg tiszta (morális) fiatalokat
neveljünk.
Felvételi:
A diáktól és a szülőktől írásos jelentkezést kérünk. A jelentkezési lap, az ahhoz csatolandó
dokumentumok listája, valamint a felvételi folyamat teljes leírása a honlapon elérhető. A
jelentkezéshez mindenképp kérjük csatolni az ötödikes, a hatodikos és a hetedikes év végi
bizonyítványok másolatait.

A jelentkezés határideje: 2020. december 01. hétfő.

A jelentkezést követően az iskola tanárai eldöntik, hogy kik azok a jelentkezők, akiket felvételi
beszélgetésre hívnak. A diák mellett a szülőkkel is történik egy beszélgetés. A végső döntést
elsősorban az addigi tanulmányi eredmények, valamint a beszélgetéseken szerzett tapasztalatok
alapján hozzuk meg.
Olyan diákok jelentkezését várjuk, akik vágynak a világ és saját maguk minél teljesebb
megismerésére; akik tanulni akarnak – de nem csak tankönyvekből, hanem különböző, valós
gyakorlati tevékenységek által.

A felvételi beszélgetés napja: 2021. január 23., szombat.

További információk: http://feherlofiawaldorf.hu

Fischer Mór Porcelánipari Szakképző Iskola
8440 Herend, Kossuth Lajos u. 146.
Tel: 88/523-287
E-mail: herendiszakkepzoiskola@herend.com

Honlap: www.herendiszakkepzoiskola.hu
Igazgató: Szomi Krisztina
Pályaválasztási felelős: Szomi Krisztina
OM azonosító (technikai) szám: 520025
Telephely kód: 001

Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap):
-

2020. november 26.
2020. december 02.
2021. január 07.

Induló képzési formák:

14.30 óra (Minimanufaktúra megtekintése)
14.30 óra (Minimanufaktúra megtekintése)
14.30 óra

Szakképző Iskola

Iskolánk gipszmodell-készítő, kerámia- és porcelántárgy-készítő, valamint porcelánfestő
szakmairányokban, nappali iskolai rendszerben képez tanulókat. A duális képzés a Fischer Mór
Porcelánipari Szakképző Iskolában, valamint a világhírű Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.
tanműhelyeiben folyik.

Mindhárom szakma a művészi porcelán készítésének évszázados tudását foglalja magában. A
Herendi Porcelánmanufaktúrában e művészi termékeket kizárólag kézzel formázzák és díszítik. A
gipszmodell-készítők, a kerámia- és porcelántárgy-készítők, a porcelánfestők ügyes kezekkel, kiváló
esztétikai érzékkel, türelemmel és alkotói vággyal igyekeznek szakmájukat elsajátítani. További
információ: a https://szakkepzes.ikk.hu/, honlapon és az oldalon található alapszakmákat bemutató
kiadvány 75. és 78. oldalán található.

Kerámia- és porcelánkészítő szakma
Kód

Megnevezés

Kimenet

A
jelentkezés
Időtartam határideje

A beiratkozás feltétele

Szakmairány

000
1

Gipszmodell
-készítő

40214160
4

000
1

Kerámia-és
porcelántárg
y-készítő

40214160
4

000
1

Porcelánfest
ő

40214160
4

3 év

2021.02.19.

8. általános, pályaalkalmassági
és egészségügyi alkalmasság

2 év

2021.03.01.

érettségi, pályaalkalmassági és
egészségügyi alkalmasság-

3 év

2021.02.19.

2 év

2021.03.01.

3 év

2021.02.19.

2 év

2021.03.01

8. általános, pályaalkalmassági
és egészségügyi alkalmasság
érettségi, pályaalkalmassági és
egészségügyi alkalmasság
8. általános, pályaalkalmassági
és egészségügyi alkalmasság
érettségi, pályaalkalmassági és
egészségügyi alkalmasság

Jelentkezés módja:
- 8. osztály után központi felvételi eljárás keretében (KIFIR),
- érettségi után az iskola saját jelentkezési lapjának megküldésével
www.herendiszakkepzoiskola.hu honlapról).

(letölthető a

Felvételi:
A felvételi eljárás során alkalmassági vizsgát tartunk, melynek követelményei:
1. pályaalkalmassági követelmények
2. egészségügyi alkalmassági vizsgálat
1. Pályaalkalmassági követelmények: rajzi felvételi feladatok
Porcelánfestő szakmára
- megadott mértani testcsoportról tónusos rajz készítése,
- festés: csendélet,
- díszítő rajz készítése megadott mintalap alapján.
Gipszmodell-készítő, kerámia- és porcelántárgy- készítő szakmákra
- megadott mértani testcsoportról tónusos rajz készítése,
- mintázás (plasztilin anyag felhasználásával természeti formáról).
A rajzi felvételi időpontja: 2021. február 25. (8. osztályosoknak)
2021. március 25.(érettségi után jelentkezőknek)
helye: Szakképző Iskola, Herend
2. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: foglalkozás-egészségügyi vizsgálat orvosi beutalók alapján
Az elbírálás alapja az alkalmassági követelményeknek való megfelelés és a tanulmányi eredmény.
Orvosi szempontból kizáró okok a jelentkezőknél:
Porcelánfestő
-

A végtagok fejlődési rendellenességei, amelyek a munkavégzést akadályozzák.
Olyan szívbillentyű-hibák, melyeknél a beteg keringése nem tartható egyensúlyban, valamint
szívműtét után 1/2 évig.
Egyéb szervi szívbetegségekben a szívbeteggondozó véleménye szükséges.
Májgyulladás, krónikus vesebetegségek.
A kéz idült bőrbetegségei (ekcéma, stb.). Ismert "bizsu" érzékenység (fémek: réz, nikkel, króm,
kobalt, oldószerek pl.: terpentin, stb.)
Színtévesztés.
A látásélesség zavarai +6, 6 dioptrián felüli szemüveg.

Gipszmodell-készítő, kerámia- és porcelántárgy- készítő
-

Gyenge fejlettség és izomerő, a támasztórendszer és végtagok alakbeli és működési
rendellenessége, betegsége, ortopéd szakorvos javaslata szerint.
Minden szívbillentyű hiba, ingerképzési, vagy ingerületvezetési zavar esetén a kardiológus
szakorvos javaslata szerint.
Krónikus légzőszervi megbetegedések.
A kéz idült bőrbetegségei (ekcéma).
Vérszegénység.
Idült májbetegségek.
Rossz látásélesség.

Egyéb információk:
A két éves képzés csak a fenntartó által meghatározott létszám elérése esetén indul.
A duális képzés jól felszerelt rajz-, és számítógéptermekben és a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.
tanműhelyeiben történik. A diákok angol nyelvet tanulnak a képzési idő alatt, így lehetőségük nyílik
hazai és külföldi szakmai bemutatókon való részvételre.
A Manufaktúra páratlanul gazdag szakkönyvtára tanulóink számára is nyitott, használható.
A sikeres szakmai vizsgát követően a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. munkalehetőséget kínál a
fiatal pályakezdőknek. A képzés ideje alatt a bejárni nem tudó tanulóknak szállás elhelyezési
lehetőségek: veszprémi központi kollégium, vagy Herend Szálló (nem kollégium).
Várjuk azon jó kézügyességű tanulók jelentkezését, akik elhivatottságot éreznek a fent jellemzett
szakmák iránt, és rendelkeznek olyan képességekkel, amelyek szükségesek e szakmák magas szintű
elsajátításához.
Novemberi és decemberi nyílt napunkon lehetőséget biztosítunk a porcelángyártás rejtelmeibe való
bepillantásra, a Minimanufaktúra és a Múzeum meglátogatásával.

III. Béla Gimnázium,
Művészeti Szakgimnázium, Technikum
és Alapfokú Művészeti Iskola
8420 Zirc, Köztársaság u. 9.
Tel: 88/414-449
Fax: 88/414-449
E-mail: 3bela@bela-zirc.sulinet.hu
Honlap: www.3belazirc.hu
Intézményvezető: Balázsné Györek Zsuzsanna
Pályaválasztási felelős: Földváriné Lajtafalvi
Katalin
OM azonosító: 037171
Telephelykód: 001

Iskolánkban induló képzési formák:
I. Gimnázium:

Kód

Megnevezése

Kimenete

Időtartam

A
jelentkezés
határideje

A
beiratkozás
feltétele

0001

Angol nyelvi előkészítő +
emelt szintű angol nyelv

érettségi

5 év

2021.02.19.

8 általános

0002

Német nyelvi előkészítő +
emelt szintű német nyelv

érettségi

5 év

2021.02.19.

8 általános

Nyelvi előkészítővel induló emelt szintű idegen nyelvi képzés
A tanulók a nyelvi előkészítő évfolyamon nagy óraszámban (heti 12 óra) tanulják az első idegen
nyelvet (angol, illetve német), a második idegen nyelvet (heti 6 óra, német, illetve angol), valamint
az informatikát (heti 4 óra). Ezen kívül matematikát, történelmet és testnevelést tanulnak.
A nyelvi előkészítő évfolyamot elvégzett tanulók emelt szintű angol nyelvi, illetve emelt szintű
német nyelvi képzésben folytatják tanulmányaikat. Az első idegen nyelvet heti öt órában tanulják.
Felvétel a gimnáziumba:
A gimnáziumba jelentkezők számára a felvételi vizsga az OH által szervezett egységes írásbeli
felvételi vizsga magyar nyelvből és matematikából.
Általános iskolai eredmények figyelembevétele:
A „hozott” pontszámot a magyar nyelv, irodalom, történelem, idegen nyelv és matematika
tantárgyakból a 8. osztály félévekor szerzett osztályzatok kétszeresének, valamint a 6. és 7. év végi
osztályzatoknak az összege adja. (Ha az összes tárgy osztályzata jeles, akkor 100 pont.) Ha
valamelyik osztályzat eltérő tanterv vagy mentesség miatt hiányzik, a meglévő osztályzatok átlagával
helyettesítjük.
Felvételi rangsor:
A tanulmányi területre jelentkezőket az általános iskolai eredményekből számolt (hozott)
pontszám és a központi írásbeli felvételi vizsgán elért pontszámok összege (összesen legfeljebb 200
pont) alapján rangsorolja az iskola.
Speciális értékelési szabályok
Pontegyenlőség esetén az iskola házirendjében meghatározott sajátos helyzetű tanulók előnyt
élveznek.
Kollégiumi lehetőség
Kollégiumi elhelyezésre a PSZC Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma
diákotthonában, korlátozott számban van lehetőség.

II. Művészeti Szakgimnázium:
Kód

Megnevezése

Kimenete

Időtartama

A
jelentkezés
határideje

A
beiratkozás
feltétele

0011

Képző- és iparművészeti
munkatárs (4 0213 01)
Festő szakirány

érettségi + Képzőés iparművészeti
munkatárs
(4 0213 01)
Festő szakirány

4+1
év

2021.02.19.

8 általános

0012

Képző- és iparművészeti
munkatárs (4 0213 01)
Művészeti Grafikus
szakirány

érettségi + Képzőés iparművészeti
munkatárs
(4 0213 01)
Művészeti Grafikus
szakirány

4+1
év

2021.02.19.

8 általános

A képzés szakmai tantárgyai
Festő szakirány:

Művészeti Grafikus szakirány:

Művészettörténet

Művészettörténet

Rajz, festés, mintázás gyakorlat

Rajz, festés, mintázás gyakorlat

Anyagismeret

Prezentáció

Prezentáció

Anyagismeret

Tervezés és gyakorlat

Tervezés és gyakorlat

Festészet gyakorlat

Grafikai ábrázolás és technika

Digitális festészet

Tervezőgrafikai tervezési gyakorlat

Festészet elmélet

Szakmai idegen nyelv

Szakmai projekt gyakorlat

Szakmai projekt gyakorlat

Szakmai idegen nyelv

10. és 11. évfolyamon nyári szakmai gyakorlat

10. és 11. évfolyamon nyári szakmai gyakorlat

Felvételi tudnivalók:
Alkalmassági vizsga (Tervezett időpontja: 2021. február 20. 10.00 óra)
1.
2.
3.
4.

Kompozíciós kreatív feladat. (Kompozíciós és színérzék mérése.)
Csendélet látványszerű megfestése (akvarell vagy tempera)
Tónusos rajz készítése
Otthoni munkák bemutatása, elbeszélgetés.

A felvételizők az alkalmassági vizsgára rajz- és festőfelszerelést hozzanak magukkal!
A pótló
14.00 óra.

alkalmassági

vizsga

tervezett

időpontja:

2021.

február

26.

Felvételi rangsor
A szakmai alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezőket az általános iskolai
tanulmányi eredmények alapján rangsoroljuk.
Általános iskolai eredmények figyelembevétele
Az általános iskolai eredményekből számított pontszám a magyar nyelv, az irodalom,
a történelem, az informatika és a rajz tantárgyból a 8. osztály félévekor szerzett osztályzatok
kétszeresének és a 6. és 7. év végi osztályzatoknak az összege adja. (Ha valamennyi
osztályzat jeles, 100 pont.) Ha valamelyik osztályzat eltérő tanterv vagy mentesség miatt
hiányzik, a meglévő osztályzatok átlagával helyettesítjük.
A képzésbe történő belépés további feltétele az egészségügyi alkalmasság.
Speciális értékelési szabályok
Pontegyenlőség esetén az iskola házirendjében meghatározott sajátos helyzetű tanulók
előnyt élveznek.
Kollégiumi lehetőség
Kollégiumi elhelyezésre a PSZC Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma
diákotthonában, korlátozott számban van lehetőség.

KISFALUDY SÁNDOR GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3.
OM azonosító: 037167
Tel.: 87/550-010
E-mail: titkarsag@kisfaludy.hu
Internet-cím: www.kisfaludy.hu
Facebook: Kisfaludy Sándor Iskola, Sümeg
Intézményvezető: Szeidlné Lakos Éva

Pályaválasztási rendezvényünk (nyílt nap) szervezése a vírushelyzettől függ. Időpontjáról
a gimnázium honlapján adunk tájékoztatást: www. kisfaludy.hu

Induló képzési formák:
0010
0011
0012
0020
0021

gimnáziumi képzés angol nyelvi előkészítő évfolyammal
(5 év)
gimnáziumi emelt matematika képzés angol nyelvi előkészítő évfolyammal (5 év)
gimnáziumi emelt történelem képzés angol nyelvi előkészítő évfolyammal (5 év)
gimnáziumi képzés – általános tanterv
(4 év)
gimnáziumi képzés – digitális tagozat
(4 év)

A képzési formák ismertetése:
0010 Az öt éves nyelvi előkészítő osztály első évében a választott I. idegen nyelvet heti 14
órában, a II. idegen nyelvet heti 4 órában tanulják a diákok jól felkészült, tapasztalt
kollégáktól, nyelvvizsgáztató tanároktól, anyanyelvi segítőktől. A tanórákon túl
nemzetközi programokban vehetnek részt. A nálunk megszerzett magas színvonalú idegen
nyelv-ismeret és ezáltal a sikeres nyelvvizsga-bizonyítvány szükséges lesz a
továbbtanulásukhoz, és előnyt jelent a munkába állásnál is.
0011 / 0012
Az osztály azon tanulói, akik szeretnének emelt szinten matematikát,
illetve történelmet tanulni, már a nyelvi előkészítőben plusz órában foglalkoznak a
tantárggyal, olyan kiegészítő ismeretekkel is megismerkednek, amelyek a felsőfokú
tanulmányokhoz szükséges emelt szintű érettségire való felkészülést erősítik.
0020 Az általános tantervű képzés felkészít az érettségire, illetve a továbbtanulásra vagy
szakmaválasztásra.
0021 A digitális tagozaton a digitális kultúra tantárgy egyes elemeit külön szaktanár
oktatja. A magasabb szintű tananyag mellett a tanulókat a 9-10. évfolyamon felkészítjük
az ECDL-vizsgákra, a 11-12. évfolyamon pedig a média világában használt speciális
digitális ismereteket sajátítják el, igény szerint emelt szintű informatikát tanulhatnak.

A közép- és emelt szintű érettségi vizsgákra felkészülést külön foglalkozásokkal
(fakultációkkal) segítjük.
Több idegen nyelvet tanulhatnak diákjaink. Az angol mellett választható 2. idegen nyelv a
német vagy az orosz, 3. nyelvként szakköri keretben pedig a német, spanyol vagy az orosz
nyelv.
A felvételi eljárás rendje:
Az iskola felvételi vizsgát nem tart, az elbírálás a hozott pontok alapján történik. Ezeket a
pontokat a 7. osztály év végi és 8. osztály félévi jegyeinek átlagaként számoljuk (a magyar
nyelv, irodalom, történelem, matematika és a tanult idegen nyelv tantárgyakat figyelembe
véve).

Mit kínálunk még?

támogató légkör

Nagy odafigyeléssel, nyugodt körülményeket biztosítva neveljük
tanítványainkat.

ingyenes
próbanyelvvizsga

A nyelvvizsgára felkészítés során a diákok kipróbálhatják tudásukat
iskolán belül, gyakorló nyelvvizsgáztató tanárokkal.

angol, német, orosz,
spanyol

Több idegen nyelvet is megismerhetnek diákjaink.

külföldi projektek

eTwinning partneriskola vagyunk

idegenforgalmi
ismeretek

Utazás és turizmus fakultációt választhatnak tanulóink, amelynek
elvégzése után érettségi vizsgát is tehetnek a megszerzett
ismereteikből.

ökoiskolaként

Környezetünk védelmére nevelünk.

díjak, kitüntetések

A kiemelkedő tanulmányi teljesítményt, tudományos munkát,
pályázatokat, közösségi munkát oklevéllel, pénzjutalommal
díjazzuk.

zenei képzés

Az intézményünk részeként működő zeneiskolában elkezdhetők vagy
folytathatók a zenei tanulmányok. Ének-zene tantárgyból érettségi
tehető.

sport

Jó sportolási és versenyzési lehetőségeket biztosítunk.

pályaorientáció

Pályaválasztást támogató programokat szervezünk.

menza

Menzai ellátás az iskola épületében, helyben vehető igénybe.

szociális ösztöndíj

Havi rendszerességgel ösztöndíj formájában támogatjuk a rászoruló
9. évfolyamos diákjainkat.

Kollégium:
Vidéki tanulóinkat az iskola épületének tetőterében lévő kollégiumunkban külön fiú- és leány
részen, 4-5 ágyas szobákban helyezzük el. Tanulószoba, internet-hozzáférés, fejlesztő
foglalkozások, szaktanári segítség, sportolási lehetőségek állnak a diákok rendelkezésére.
Kollégistáink aktív résztvevői koncerteknek, kulturális eseményeknek, vidám
diákprogramoknak.

Lóczy Lajos Gimnázium
8230.Balatonfüred, Ady Endre u.40.
OM azonosító: 037166
Tel, fax: 87/ 342-883
E-mail cím: igazgato@loczygimnazium.hu
Internet cím: www.loczygimnazium.hu
Igazgató: Duna Katalin

Pályaválasztási rendezvény időpontjai
A járványügyi helyzetre való tekintettel nem tartunk nyílt napot. Honlapunkon minden
információ megtalálható. Telefonon, e-mailben is szívesen adunk tájékoztatást.

Induló képzési formák:

Profil

Név

Kód

Felvehető

Angol-magyar tanítási nyelvű osztály

9. Kny

0011

16 fő

Német-magyar tanítási nyelvű osztály

9. Kny

0012

16 fő

Természettudományos spec. osztály

9. Ny

0003

16 fő

Műszaki-informatikai specializációs osztály

9. Ny

0004

16 fő

Angol nyelvi specializációs osztály

9. C

0001

32 fő

Az osztályok jellemzése
0011./0012. kódszámú két tanítási nyelvű osztály: Öt éves képzés, amely a célnyelvből
nyelvi előkészítő évvel indul. Az osztály fele angol, másik fele német célnyelvű. A nyelvi
előkészítő évben magas óraszámban, heti 18 órában tanulják a célnyelvet. A tanulók a nyelvi
előkészítő év után célnyelven tanulják a történelmet, célnyelvi civilizációt és a biológiát.
0003. kódszámú természettudományos specializációs osztály: Öt éves képzés, amely angol
nyelvi előkészítő évvel indul. A nyelvi előkészítő évben heti 15 órában tanulják az angol
nyelvet. A tanulók az ezt követő 9. évfolyamon biológia és kémia emelt szintű oktatásban
részesülnek.
0004. kódszámú műszaki- informatikai specializációs osztály: Öt éves képzés, amely angol
nyelvi előkészítő évvel indul. A nyelvi előkészítő évben heti 15 órában tanulják az angol
nyelvet. A tanulók az ezt követő 9. évfolyamon informatika és matematika emelt óraszámú
oktatásban részesülnek.
0001. kódszámú angol nyelvi specializációs osztály: Négy éves, klasszikus, angol tagozatos
gimnáziumi képzés. Az ide jelentkező tanulóknak rendelkezniük kell angol nyelvből
előismeretekkel.
Mindhárom osztályunkban: a felsőfokú továbbtanulásra való felkészítés a cél. Minden
osztályunkban két idegen nyelvet kell tanulni. Tanulóinkat felső- és középfokú nyelvvizsgára
készítjük fel. A 11. és a 12. évfolyamon továbbtanulási szándékaiknak megfelelően

választhatnak emelt-, ill. középszintű érettségire felkészítő órákat két tantárgyból. A
beiratkozáskor a tanulóknak nyilatkozniuk kell, hogy az angol, német, francia, orosz nyelvek
közül melyiket szeretnék második idegen nyelvként tanulni.

Felvételi pontok számítása
Az intézménybe csak felvételi vizsgával lehet bekerülni. A felvételi pontok számítása a
következő módon történik:
9.KNy osztályban:


Központilag szervezett írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből 50 pont,
matematikából 50 pont.



Általános iskolából hozott pontok: általános iskolai 7. osztály év végi és a nyolcadik
osztály félévi érdemjegyei a következő tantárgyakból és arányban: matematika, magyar
nyelv és magyar irodalom átlaga, történelem, egy idegen nyelv kétszeres szorzóval és
egy választott természettudományos tárgy (fizika, kémia, biológia közül egy
választható). Összesen 160 pont.

9.Ny osztály természettudományi tagozatán:


Központilag szervezett írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből 50 pont,
matematikából 50 pont.



Általános iskolából hozott pontok: általános iskolai 7. osztály év végi és a nyolcadik
osztály félévi érdemjegyei a következő tantárgyakból és arányban: matematika
kétszeres szorzóval; magyar nyelv és magyar irodalom átlaga, történelem, egy idegen
nyelv másfélszeres szorzóval, biológia, kémia vagy fizika közül egyik tárgy. Összesen
165 pont.

9.Ny osztály műszaki-informatikai tagozatán:


Központilag szervezett írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből 50 pont,
matematikából 50 pont.



Általános iskolából hozott pontok: általános iskolai 7. osztály év végi és a nyolcadik
osztály félévi érdemjegyei a következő tantárgyakból és arányban: matematika
kétszeres szorzóval; magyar nyelv és magyar irodalom átlaga, történelem, egy idegen
nyelv másfélszeres szorzóval, informatika. Összesen 165 pont.

9.C osztály


Központilag szervezett írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből 50 pont,
matematikából 50 pont.



Általános iskolából hozott pontok: általános iskolai 7. osztály év végi és a nyolcadik
osztály félévi érdemjegyei a következő tantárgyakból: matematika; magyar nyelv,
magyar irodalom, történelem, egy idegen nyelv, egy választott természettudományos
tárgy (fizika, kémia, biológia közül egy választható). Összesen 160 pont.

A választott természettudományos tárgynak azonosnak kell lennie az utolsó két évben. A
felvételi jelentkezési lapon jelölni kell, melyik természettudományos tárgyat választotta a diák
a beszámítás alapjául.
Pontazonosság esetén a balatonfüredi általános iskolába járó tanulók előnyben részesülnek.

Tájékoztatás a kollégiumi elhelyezésről
Tanulóinknak diákotthoni elhelyezést tudunk biztosítani a Szent Benedek Középiskola
kollégiumában (Balatonfüred, Hősök tere 1.)

Szabadidős tevékenységek
Hasznos szabadidő tevékenységet kínál a tanulóknak az iskola diákszínpada, énekkara,
sportköre, természetjáró köre, képzőművészeti alkotóműhelye.

Lovassy László Gimnázium
8200 Veszprém, Cserhát ltp. 11.
OM azonosító: 037169
Tel: 88/566-360
E-mail cím: old@mail.lovassy.hu
Internet cím: www.lovassy.hu
Intézményvezető: Schultz Zoltán (schultz@mail.lovassy.hu)
Pályaválasztási felelős:
Pálffy Zoltán int.vez.helyettes (palffyzoltan@mail.lovassy.hu)
Németh Gabriella int.vez.helyettes (ngabi@mail.lovassy.hu)
Schindler László nemzetiségi int.egys. (sch@mail.lovassy.hu)

Felvételi tájékozódási lehetőségek:
Az iskola a 2021/2022 tanévre történő beiskolázásról személyes jelenléttel nem tart
tájékoztatót, a nyílt napok elmaradnak.
A legfontosabb információk elérhetők a www.lovassy.hu oldalon a felvételi menüpontban, az
írott tájékoztatók, videók közvetlenül itt:
http://web.lovassy.hu/felveteli/felveteli-dokumentumok/

Induló képzési formák:
- matematika emelt szintű képzés (1+4 évfolyamos)

: kódszám: 0001

- német nemzetiségi képzés (1+4 évfolyamos)

: kódszám: 0002

- kiemelt angol nyelvi képzés (1+4 évfolyamos)

: kódszám: 0003

- informatika emelt szintű képzés (1+4 évfolyamos)

: kódszám: 0004

- általános tantervű képzés (1+4 évfolyamos)

: kódszám: 0005

Matematika emelt szintű képzés (kódszám: 0001)
Ezt a képzési formát azoknak a diákoknak ajánljuk, akik fokozottan érdeklődnek a matematika
iránt, és magas szinten kívánnak ezzel a tárggyal foglalkozni. Ötven éve van a Lovassy László
Gimnáziumban speciális matematika tagozat. A tagozatról szinte mindenki első lépésben jut be
egyetemre, főiskolára és nem csak a matematika felvételi esetén. A matematika, fizika tanári,
matematikus, fizikus, műszaki és közgazdasági, pénzügyi, orvosi pályára készülőknek
javasolható, hogy ebbe az osztályba jelentkezzenek. A képzés nyelvi előkészítő évfolyammal
indul.
Erre a képzési formánkra a 2021/2022-es tanévre 32 tanuló felvételét tervezzük.

Német nemzetiségi képzés (kódszám: 0002)
A bekerülés feltétele az alapvető kommunikációt biztosító német nyelvtudás, melyet írásbeli és
szóbeli felvételi vizsgán kell bizonyítani. Azok a diákok is bátran jelentkezhetnek erre a
tagozatra, akik nem nemzetiségi származásúak, de szeretnének kiemelkedő szinten
megismerkedni az EU legerősebb gazdaságú országának nyelvével, és megfelelő német
nyelvismerettel rendelkeznek. A német nyelv és irodalom mellett német nyelven tanulják a
diákok a történelmet, a földrajzot, az ének-zenét, az állampolgári ismereteket valamint a
népismeretet is. Az itt tanulók megismerik a magyarországi német nemzetiség szokásait,
kultúráját. Segítséget nyújtunk ahhoz, hogy a tanulók kijussanak német nyelvterületre. Ehhez
ösztöndíjak is lehetőséget biztosítanak. Sikeresen szerepelnek a diákjaink a DSD-vizsgán,
amely nyelvi felvételi mentességet biztosít német egyetemeken. A tanulók továbbtanulási
lehetősége minden irányban biztosított. A képzés nyelvi előkészítő évfolyammal indul.
Erre a képzési formánkra a 2021/2022-es tanévre 32 tanuló felvételét tervezzük.

Kiemelt angol nyelvi képzés (kódszám: 0003)
Ezt a képzési formát azoknak a diákoknak ajánljuk, akik az általános iskolai tanulmányaik alatt
szívesen foglalkoztak az angol nyelv tanulásával. Az elért nyelvtudást a szóbeli felvételi
vizsgán kell bizonyítani. A képzés nyelvi előkészítő évvel indul, az ide jelentkező diákok első
idegen nyelve az angol nyelv lesz. A képzés célja, hogy a már alapfokon megszerzett angol
nyelvtudást emelt óraszámban mélyítse el. Megismerik a tanulók az adott nyelvterület
történelmi és kulturális értékeit is. Ezen a képzési formánkon is lehetőség nyílik arra – a biztos
nyelvismeret megszerzése mellett –, hogy bármelyik felsőfokú oktatási intézménybe való
bejutáshoz eredményesen készüljenek fel tanulóink. Erre a képzési formánkra a 2021/2022-es
tanévre 16 tanuló felvételét tervezzük.

Informatika emelt szintű képzés (kódszám: 0004)
A specializáció célja, hogy az érdeklődő fiatalokat felkészítse az informatika szakszerű
alkalmazására, kortársaikkal szemben ezen a téren előnyt biztosítva számukra. A digitális
kultúra tantárgy keretében elsajátítják a hardver és a programozás alapjait, megismerik az
elterjedt operációs rendszereket, hálózatokat és az alapvető alkalmazói programok használatát.
Ehhez az iskola korszerű technikai feltételeket biztosít. A képzés során együttműködünk a
Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karával. Tanulóink kiemelkedő eredményeket érnek el
az informatika versenyeken, és a végzett diákok szinte kivétel nélkül valamelyik felsőoktatási
intézményben tanulnak - nagy számban informatika vagy programozó matematikus szakon. A
továbbtanulás elősegítése érdekében külön csoportban, illetve 11. és 12. évfolyamon magasabb
óraszámban, emelt szinten tanulják a matematikát is.
Erre a képzési formánkra a 2021/2022-es tanévre 30 tanuló felvételét tervezzük.
Általános tantervű képzés (kódszám: 0005)
Ezt a képzést azoknak a diákoknak ajánljuk, akik általános iskolai tanulmányaik végére még
nem kötelezték el magukat egyetlen tárgy emelt szintű tanulása mellett sem. A tanulmányaikat
a diákok nyelvi előkészítő évfolyammal kezdik, ahol két idegen nyelvet és informatikát
tanulnak magas óraszámban. A 11. és 12. évfolyamon lehetőségük lesz két szaktárgyból a
különböző felsőoktatási irányokba való továbbtanuláshoz szükséges emelt szintű érettségikre
felkészülni.
Erre a képzési formánkra a 2021/2022-es tanévre 16 tanuló felvételét tervezzük.
Általában a nyelvi előkészítővel induló képzéseinkről
A 2021/2022-es tanévben is minden képzésünk nyelvi előkészítő évvel indul. A nyelvi
előkészítő évben a diákok magas óraszámban tanulnak két idegen nyelvet, illetve a digitális
kultúra tantárgyat. A speciális képzések a következő évfolyamon kezdődnek. Első idegen
nyelvként az általános iskolában tanult nyelvet (angol, német) tanulják, heti 10 órában, míg
második idegen nyelvként a német nemzetiségi osztályban angolt tanulnak a diákok, a többi
osztályban a német, angol, francia és spanyol nyelvet választhatják, heti 8 órában. A diákok
csoportokba sorolását a második idegen nyelv esetén az intézményi lehetőségek és a felvételin
elért eredmények figyelembevételével tesszük meg. Így valamennyi képzési formánkon
lehetővé válik két idegen nyelv emelt szintű elsajátítása. Diákjaink nagy számban szereznek két
nyelvvizsgát, melyek közül az egyik felsőfokú. A 11. és 12. évfolyam a specializációnak
megfelelő tantárgyak emelt óraszámú tanulása mellett, további tárgyak emelt szintű
csoportokban való tanulásával biztosítjuk az emelt szintű érettségikre történő felkészülést.
Felvételi pontszámításunk
A jelentkezők közül a hozott és szerzett pontok összesítése után választjuk ki a legjobbakat.
A hozott pontokat (max. 60 pont) a 7. év végi és a 8. félévi jegyekből számítjuk:







magyar nyelv és magyar irodalom átlaga (max. 10 pont),
matematika (max. 10 pont),
történelem (max. 10 pont),
fizika (max. 10 pont),
idegen nyelv (max. 10 pont),
biológia, földrajz és kémia közül egyik, azzal a megkötéssel, hogy a 7. év végi és a 8.
félévi tárgy ugyanaz kell, hogy legyen (max. 10 pont).

Így az általános iskolából maximum 60 pontot hozhatnak a diákok.
A jelentkező diákoknak központi írásbeli felvételi vizsgát kell tenniük anyanyelvből és
matematikából 2021. január 23-án (szombaton) 10 órától. A német nemzetiségi tagozatra
jelentkezőknek a matematika feladatsoron kívül az iskola által összeállított német feladatsort
kell megírniuk 2021. január 25-én (hétfőn) 10 órától. A német nemzetiségi és a kiemelt angol
nyelvi képzésre szóbeli vizsgát is tartunk német illetve angol nyelvből (2021. február 23-2425-én). A felvételi vizsgákon összesen 140 pont szerezhető, így az összpontszám maximuma
200 pont lehet.
Az írásbeli felvételi vizsgára 2020. december 4-ig kell jelentkezni abban a középiskolában,
ahol azt a diák szeretné megírni. A német feladatsor megírására csak iskolánkban van
lehetőség, jelentkezni december 4-ig kell a Lovassyba elküldött jelentkezési lapon. A
jelentkezési lapok elérhetők az iskola honlapján.
A felvételi eljárásban a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok 8. évfolyamos diákjainak is részt kell
venniük, ha a tanulmányaikat a Lovassy László Gimnáziumban szeretnék folytatni.
A jelentkezési lapon akár mindegyik képzési formánk megjelölhető. Kérjük, hogy az iskolánkon
belül megjelölt képzési formákat a kívánt sorrendben (pl. 1. matematika specializáció, 2.
kiemelt angol nyelvi képzés, 3. informatika specializáció) pontosan tüntessék fel. A Felvételi
Központhoz küldött adatlapon több intézmény is jelölhető. Az adatlapokat utólagosan is lehet
módosítani, mindezek ellenére érdemes alaposan átgondolni a döntést, az adatlap kitöltése előtt.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a felvételi eljárás során, új képzési forma felvételét az
adatlapok módosításakor nem támogatjuk, így minden – a tanuló és szülők számára
elképzelhető – képzési irányt, már az eredeti tanulói adatlapon is jelöljenek meg.
Néhány szó az iskoláról:
Az iskolánk leginkább azzal vált országos hírűvé, hogy az itt tanuló fiatalok jó eséllyel
pályáznak a legmagasabb presztízsű felsőoktatási intézményekbe, és ott megállják a helyüket.
A nálunk érettségizett diákok biztos szaktárgyi, informatikai és nyelvi ismeretekkel vághatnak
neki a felsőfokú tanulmányoknak. Az elmúlt évek eredményei alapján a Lovassy László
Gimnázium a magyarországi középiskolák élmezőnyében foglal helyet.
Az iskola épülete komfortos, barátságos környezetet biztosít az ide járó több mint 600 diáknak.
Tornacsarnok, tornaterem, konditerem, dráma, biológia, kémia, földrajz, rajz, fizika
szaktantermek, a fizika és kémia labor, 4 informatika terem biztosítja az oktatás-nevelés kiváló
tárgyi feltételeit.
Diákjaink életében fontos szerepet tölt be a tanulás, elég idejük marad azonban a
kikapcsolódásra is (Csipetke (elsősavató), Lovassy-napok, túramozgalom, éjszakai röplabda
stb.). A dunántúli középiskolák legrangosabb, kétévente megrendezett művészeti fesztiválján,
a keszthelyi Helikoni Ünnepségeken hat alkalommal volt a Lovassy László Gimnázium a
legeredményesebb középiskola. A kulturális élet terén elért eredményeik bizonyítják, hogy a
mindennapos szakköri munkától a nagyobb rendezvényekig diákjaink szívesen vesznek részt
ebben a munkában is. A tömegsportban résztvevők mellett a versenyszerűen sportolókat is
támogatni tudjuk mindennapi munkájukban. Az iskola csapatai rendszeres résztvevői a
diákolimpiák országos döntőinek, az elmúlt évben a fiú kézilabda, a fiú és leány
röplabdacsapataink voltak a legeredményesebbek.

Úgy látjuk, hogy az eredményességben nagy szerepe van a komplex nevelésnek, annak, hogy
sokszínű képzési kínálatunk van, a tanulóink számára a tudás érték. Az iskolai életünkben
meghatározó a pedagógusok, szülők és diákok együttműködésén alapuló munkavégzés, a
sokszínűség elfogadása, a befogadó, toleráns légkör.

További, az iskolai élet terén fontos információk megismerése érdekében látogassák meg a
Lovassy László Gimnázium honlapját, a www.lovassy.hu címen.

Amennyiben az iskolai honlapon elérhető tájékoztatókban található információk mellett további
kérdéseik vannak, azt feltehetik az old@mail.lovassy.hu címen (kérjük a tárgyban tüntessék fel,
hogy középiskolai felvételi), vagy megbeszélhetik az intézményvezetővel (Schultz Zoltán
+36308114588), a helyettes kollégákkal (Pálffy Zoltán +36308114271, Németh Gabriella
+36308114388), a német nemzetiségi képzés esetén az intézményegységvezetővel (Schindler
László +36703328421).

Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium
Tehetséggondozó középiskola
8220 Balatonalmádi, Rákóczi u 39.
OM azonosító: 037165
Tagozatkód: 01
Tel.: 88/594-340, 88/438-888
Fax: 88/438-185
E-mail cím: info@kettannyelvu.hu
Internet cím: kettannyelvu.sulinet.hu
Intézményvezető: Dudásné Pirik Mariann

I. Iskolánkban induló képzés típusa:
Az iskolában 5 évfolyamos magyar-angol két tanítási nyelvű gimnáziumi képzés folyik.
II. A képzés rövid ismertetése:
2 osztály indul, összesen 64 tanulóval. Második idegen nyelvként választhatók: német,
olasz és spanyol nyelv.
9.kny évfolyamon heti 18 órában angol nyelvi alapozás történik. 9. évfolyamtól angolul
tanulják a matematikát, a történelmet, a biológiát és a célnyelvi civilizációt.
Emelt szinten tanulható tantárgyak: matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem,
fizika, biológia, informatika, kémia, német-, olasz-, spanyol nyelv.

A tanulmányi idő befejeztével két tannyelvű érettségit kötelező tenni, melynek során
kötelező angol nyelvből és még 2 tantárgyból angolul érettségizni. Az angol nyelvi érettségi
eredményétől függően felsőfokú nyelvvizsgát szerezhetnek tanulóink.
A 2. idegen nyelvből diákjaink többsége közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik.
Az intézmény felsőfokú továbbtanulásra készíti fel a diákokat, amely elősegíti hazai és
külföldi egyetemekre való bejutásukat.
A továbbtanulási arány 90 % feletti.
Az iskola 200 fős kollégiummal rendelkezik. A kollégiumi felvétel 1 évre szól.
Felvételt nyerhet minden olyan tanuló, akinek a napi bejárása a távolság miatt
megoldhatatlan.
Intézményünk az Oktatási Minisztériumtól megkapta a Tehetséggondozó középiskola
címet.
Tanulóink számára nemcsak a színvonalas tanórákon biztosítjuk tehetségük
kibontakozásának, kibontakoztatásának lehetőségét, hanem változatos és gazdag tartalmú
tanórán kívüli tevékenységek sorozatával is: tantárgyi szakkörök, múzeumi foglalkozások,
versenyfelkészítés. Természetesen arra is figyelünk, hogy hasznos kikapcsolódási
programokkal lehetővé tegyük diákjaink mentális és testi egészségének megőrzését:
drámajáték, filmklub, sportfoglalkozások.
A diákönkormányzat és a szülői munkaközösség is nagyon aktív kezdeményezője és
szervezője
a
különböző
mentálhigiénés,
egészségmegőrző
programoknak.
Intézményünkben minden diák, szülő és tanár fontosnak tartja ezeket a közös
rendezvényeket, amelyek egyedülállóan családiassá teszik iskolánkat.
Rendszeresen részt veszünk pályázatokon. Külföldi tanulmányutakat, fejlődési lehetőséget
biztosítunk diákjainknak.
III. Felvétel a gimnáziumba:
Az iskolába a 8. osztályos tanulók jelentkezhetnek.
Az általános felvételi eljárás keretében megírt egységes írásbeli vizsga alapján vesszük fel
a tanulókat. Angol nyelvtudás nem feltétel.
Az egységes követelmények szerint szervezett felvételi írásbeli vizsgára a tanulóknak
közvetlenül a vizsgát szervező intézménybe kell jelentkezniük az általános iskolákban
beszerezhető jelentkezési lapon 2020. december 4-ig.
Pontszámítás:
A központi kompetencia-alapú írásbeli vizsga két részből áll: 45 perces feladatsor
magyarból és 45 perces feladatsor matematikából. Az írásbeli vizsgán a két tárgyból
maximum 100 pontot lehet szerezni. Ehhez adódik hozzá az általános iskolából hozott
maximum 25 pont, melyet a következők szerint számolunk: összeadjuk a 7. év végi és a
nyolcadik év félévi osztályzatait az alább felsorolt tantárgyakból, majd a kapott összeget
megfelezzük.

 magyar nyelv és magyar irodalom jegyeinek átlaga,
 történelem,
 matematika,
 a tanult idegen nyelv,
 egy a tanuló által választott természettudományos tantárgy (biológia, fizika, kémia)
Így összesen maximum 125 pontot lehet szerezni.
A fentiek szerint szerzett pontok csökkenő sorrendje adja a jelentkezők rangsorolását.
Pontazonosság esetén az írásbeli vizsgákon szerzett magasabb pontszám előnyt élvez a
rangsorban. Amennyiben a rangsorban továbbra is egyezőség áll fenn, a következőket
sorban követve állapítjuk meg a felvételiző végső rangsorszámát:
1. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulót;
2. Balatonalmádi lakóhellyel rendelkező felvételizőt;
3. Azt a tanulót, akinek testvére az iskolával jelenleg is tanulói jogviszonyban áll;
4. Azt a tanulót, akinek testvére az iskolának diákja volt, előnyben részesítjük
Tanulmányi versenyek, nyelvvizsgák eredményeit a felvételi eljárásban nem vesszük
figyelembe.
Írásbeli felvételi időpontja:
Írásbeli pótló felvételi időpontja:

2021. január 23. (szombat) 10:00 óra
2021. január 28. (csütörtök) 14:00 óra

IV. Felvételi jelentkezési határidő:
A Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégiumba a felvételi jelentkezési lapokat, a
bárhol megírt központi írásbeli felvételi eredményének csatolásával 2021. február 19-ig
továbbítják az általános iskolák.

Tel: 06-30/ 328-6731
E-mail: szakiskola.devecser@maltai.hu
Honlap: http://maltaiszakiskola-devecser.hu
Igazgató: Kovács Éva
Pályaválasztási felelős: Sztolarikné Horváth Nikolett
OM azonosító szám: 202518
Telephely kód: 002
__________________________________________________________________________

Iskolánkban induló képzési formák:
Szakképző Iskola
Kód

Megnevezés

Kimenet

Időtartam

A
jelentkezés
határideje

A beiratkozás
feltétele
8 általános,

0007

Gyermek és
ifjúsági felügyelő

4 0922 22
01

0007

Szociális ápoló és
gondozó

4 0923 22
03

Divatszabó

4 0723 16
03

Hegesztő

4 0715 10
08

Ipari gépész

4 0715 10
09

3 év

2021.02.19.

egészségügyi
alkalmasság
8 általános,

3 év

2021.02.19.

egészségügyi,
pályaalkalmasság
8 általános,

0009

3 év

2021.02.19.

egészségügyi
alkalmasság
8 általános,

0001

3 év

2021.02.19.

egészségügyi
alkalmasság
8 általános,

0001

3 év

2021.02.19.

egészségügyi
pályaalkalmasság

A 3 éves képzés első évében ágazati alapoktatásban vesznek részt a tanulók szociális,
kreatív és gépészet ágazatban, 10. évfolyamon részében közismereti, szakmai elméleti és
gyakorlati képzés folyik. A gyakorlati oktatást a 9. évfolyamon tanműhelyben szervezzük meg,
a 10-11. évfolyamot azonban már külső gyakorlati helyen kell tölteni.
Valamennyi szakma esetén általános szakképzési ösztöndíjat jár 1 évig, a mindenkori
minimálbér 10%-a, ami jelenleg 16.100 Ft és a következő félévektől a tanulmányi átlagtól
függően akár 56.350 közötti összegben alakul. 10. évfolyamtól az ösztöndíjat a szakképzési
munkaszerződés váltja fel, vagyis a tanulás mellett már lesz jövedelmed, legalább a minimálbér
60%-a.

Felvétel a szakképző iskolába:
A jelentkezés az általános felvételi eljárás szabályai szerint történik. A szakképző
iskolai évfolyamra jelentkezők számára felvételi vizsgát nem tartunk, felvételi sorrendet a felső
tagozatos tanulmányi eredmények alapján állítunk. A beiratkozás feltétele az egészségügyi
alkalmasság, és a pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés.

Egyéb információk
Iskolánk képzési palettájának erőssége, hogy tanulóink számára lehetőség nyílik a
továbbtanulásra és a munkába állásra egyaránt, ebből következően a ma még bizonytalanok is
megtalálhatják számításukat a későbbiekben.
A lényeg a tanulói érdeklődés az adott szakterület iránt.
Iskolánk családias légkörű, a belvárostól és buszpályaudvartól pár percre található.
Az iskolával kapcsolatban bővebb tájékoztatás található iskolánk honlapján, facebook
oldalán.( http://maltaiszakiskola-devecser.hu.;

Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola,
Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
8400 Ajka, Verseny u. 18.
OM azonosító: 038567
Tel:
88/510-940; Fax: 88/510-950
E-mail cím:
molnar@papaitk.hu
Igazgató:
Stenger Szilvia

Induló képzési formák*:

Szakiskola: A szakképzés kizárólag nappali rendszerű formában történik.
1.

Szakképzés

A képzés a szakiskola enyhe fokban sérültek (tanulásban akadályozottak) kerettanterve szerint
történik.
Bemeneti feltétel a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény,
valamint a választott szakképzés egészségügyi előírásainak való megfelelés.
A képzés 3 éves felépítése: 1 év előkészítő évfolyamra épülő 2 év rész-szakképesítés.
Kimenet: Szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése.

1.A Parkgondozó: a parkgondozó feladata a zöldfelületek (fű- és virágfelületek, fásszárú
dísznövények) fenntartása. Megismertetjük tanulóinkat a különböző dísznövényfajokkal,
illetve fajtákkal. A képzés során megtanulnak növényeket ápolni, eszközöket használni,
gépeket üzemeltetni, használni, karbantartani. Képesek lesznek a munkavédelmi előírásokat
betartani, előírások szerint dolgozni és parkfenntartási, gondozási munkát végezni.
1.B Textiltermék-összeállító: célja a munkaterülethez tartozó kompetenciák elsajátítása. A
tanulók szakmai elméleti– és gyakorlati képzése az iskolában kialakított, jól felszerelt, korszerű
gépekkel ellátott tanműhelyben történik szakoktató irányításával. Megismertetjük tanulóinkkal
az adott technológiai folyamatokat, aktuális divatjegyeket, a különböző formai megoldásokat.
2.

Egyéb képzés:
Készségfejlesztő iskolai kerettantervre épülő képzés középsúlyos értelmi
fogyatékos, valamint a szakképzésben részt venni nem tudó enyhe értelmi
fogyatékos tanulók számára nyújt a munkába állást lehetővé tevő egyszerű
betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátításához s az életkezdéshez szükséges
ismereteket. Felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői
bizottsági szakvélemény alapján. OKJ-s szakmai végzettséget nem adó, az
önkiszolgálást segítő és az egyszerű munkafolyamatok elsajátítását szolgáló képzés.
2 év előkészítő szakasz után 2 év szakmai oktatás udvaros, illetve háztartástan
irányultsággal.

Iskolarendszerű képzés:
A szakképesítés (képzési program)
Ssz.

megnevezése

kimenetelének
típusa

Jelentkezés

időtartama
hónap/
Óra
év

Képzési
költség
(ezer Ft)

feltételei

határideje

2021.
02.19.

-

I.1. Szakiskolai szakképzés

1.

Mezőgazdaság
szakmacsoportparkgondozó

OKJ 2162202

-

1+2 év

TKVSZRB
szakvélemény

2.

Kreatív
szakmacsoporttextiltermékösszeállító

OKJ 2154202

-

1+2 év

TKVSZRB
szakvélemény

2020.
02.19.

-

2+2 év

TKVSZRB
szakvélemény

2021.
02.19.

-

I.2. Készségfejlesztő iskolai képzés

1.

Udvaros/Háztartás
tan

Nincs OKJ

-

NOSZLOPY GÁSPÁR GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
8200 Veszprém, Tüzér u. 42.
Tel: 88/560-675, Fax: 88/423-467
Igazgató: Sándor Mátyás
sandor.matyas@noszlopy.hu
Honlap: www.noszlopy.hu
Pályaválasztási felelős: Szikra Andrea
palyavalasztas@noszlopy.hu
OM azonosító szám: 037206

A pályaválasztási rendezvények időpontjai:
A járványügyi helyzet miatt az EMMI törvényi szabályozása alapján a szülőknek és a 8.
osztályos tanulóknak nyílt napot nem tartunk.
A tájékoztatás formái:
-

általános iskoláknak emailen tájékoztató anyag kiküldése,
közösségi médiában való megjelenés,
iskolai honlapon az információk a beiskolázás menünél érhetők

Induló képzési formák:

I. 5 évfolyamos; nyelvi előkészítő és gimnáziumi sportosztály
(2 osztály, 32-32 fő / angol 48 fő; német 16 fő)
Kódszámok:

angol
német

0003
0004

A képzési idő 5 év, a nyelvi előkészítő osztályt automatikusan követi a 4 éves gimnáziumi
köznevelési típusú sportiskolai képzés.
A felvétel feltétele a 8. osztály elvégzését tanúsító bizonyítvány és a sikeres felvételi vizsga,
valamint az alkalmassági vizsga, ahol az alapvető sport készségeket mérjük.
Iskolánk a 20/2012. EMMI rendelete alapján a felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli
felvételi vizsgát szervez magyar nyelvből és matematikából. A vizsgára jelentkezés határideje
2020. december 4.
A felvételi vizsga időpontja 2021. január 23. (szombat) 10:00 óra. A pótló írásbeli felvételi
vizsga időpontja: 2021. január 28. (csütörtök) 14:00 óra, ezen azok a tanulók vehetnek részt,
akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak megjelenni.
A sportegészségügyi és fizikai alkalmassági vizsga időpontjai: 2021. február 25. (csütörtök);
2021. március 1. (hétfő); 2021. március 4. (csütörtök) 14 óra. A három időpontból az egyiken
meg kell jelenni, a beosztást az iskola a honlapján teszi közzé. Akadályoztatás esetén kérjük
jelezni a honlapon megadott email címen!
Felvételi pontok és számításuk
A gimnázium 9. osztályába felvételi vizsgával lehet bekerülni. A központi írásbeli felvételi
eljárásban két tantárgyból: matematika és magyar nyelvből vizsgáznak a tanulók. A felvételi
pontszámok 25 %-át az általános iskolából hozott jegyeik alapján (hozott pontok), 50 %-át a
felvételin a jelzett tantárgyakból elért eredményeik alapján, 25 %-át a sportban elért
eredmények és a fizikai és sport alkalmassági vizsga alapján kapják a tanulók (szerzett pontok).
Pontok számítására példa:
Hozott pontok
Tantárgyak jegyei (7., 8.)
pl. magyar nyelv és irodalom: 4+4 = 8
matematika: 5+4 = 9
történelem: 5+5= 10
idegen nyelv: 4+5= 9
testnevelés= 5+5= 10
felvételi pont: 8+9+10+9+10= 46/2= 23 pont
(maximum 25 pont)

Szerzett pontok
Írásbeli felvételi eredménye
pl. magyar nyelv: 38 pont
matematika: 42 pont
felvételi pont: 38 + 42= 80/2= 40 pont
(maximum 50 pont)

sportegészségügyi és fizikai alkalmassági vizsga: maximum 15 pont
versenyeredmények: maximum 10 pont

A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
jelentkezők esetében az esélyegyenlőség elvét az intézmény minden esetben érvényesíti.
A sportversenyen elért helyezések figyelembe vételéről a honlapon adunk bővebb információt.
Amennyiben a tanuló a központi felvételi vizsgát önhibáján kívül nem írta meg (pl. egyesületet
vált és a korábban megjelölt, választott iskola nem kéri a központi felvételi eredményét) az
egyesülettel való egyeztetés után a hozott pontok kerülnek duplázásra. Ugyanez érvényes arra
a tanulóra, aki a tanulmányait nem Magyarországon végezte.
A képzés szerkezete
1) Nyelvi előkészítő évfolyam
A nyelvi előkészítő évfolyamon a tanév során két idegen nyelvet tanulnak a tanulók – az első
idegen nyelvet angolt vagy németet heti 14 órában, a második idegen nyelvet heti 4 órában -,
heti 3 órában informatikát, és a fennmaradó 10 %-ban alaptantárgyakat, magyar nyelv és
irodalmat, matematikát. A második idegen nyelvnél angol (1 csoport), német (2 csoport) és
olasz (1 csoport) választható. A csoport létszáma az olasz idegen nyelvnél minimum 12,
maximum 16 tanuló. Az olasz csoportba, ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehetőt, akkor
a felvételi eredmény alapján az első 16 tanuló kerül be.
A választott nyelvből a tanév végén házi vizsgát kell tenni a tanulóknak.
Az idegen nyelvi előkészítő osztály köznevelési típusú sport gimnáziumi képzéssel folytatódik.
2) Köznevelési típusú sportiskola
A képzés során az órarend kialakításánál sarkalatos szempont, hogy a tanulók az edzéseken
részt tudjanak venni. A tanulók szakági edzéseken vesznek részt, ezért iskolai keretek között
heti 3 testnevelés óra van. Ha az igazolt sportoló valami miatt befejezi sportolói tevékenységét,
akkor az edzések helyett a 2 testnevelés órát sportköri részvétellel az iskolában teljesíti a tanuló.
A sportiskola tanterve a köznevelési típusú sportiskolai kerettantervre épül és a szakmai
elméleti és gyakorlati képzés kiegészül a Magyar Olimpiai Bizottság sportági ismereteket
tartalmazó blokkjával. A kézilabdázók megállapodás alapján 10. évfolyamon játékvezetői
képzésben részesülnek.
A fizikai állóképesség, testi fejlődés elősegítésére tanulóinknak átlag heti 1 órában órarend
szerinti úszásoktatást tartunk a nyelvi előkészítő és a kilencedik évfolyamon.
A 11-12. évfolyamon fakultációs keretben (két tantárgy választása kötelező), közismereti
tárgyakból emelt szintű érettségire készítjük fel a tanulókat.
Az érettségi vizsga tantárgyai: magyar nyelv és irodalom; matematika; történelem; idegen
nyelv; egy szabadon választott vizsgatárgy.
II. 4 évfolyamos, általános gimnáziumi osztály (1 osztály, 32 fő)
Kódszámok:

0001

A képzési idő 4 év. A cél, hogy a belépéskor határozott továbbtanulási preferenciával nem
rendelkező tanulók a 12. évfolyam végén az általuk választott felsőoktatási képzésben tovább
tudjanak tanulni. Ennek érdekében a képzés során a gimnáziumi kerettanterv alapján készülő
helyi tantervben a matematika, az első idegen nyelv és történelem oktatása magasabb
óraszámban folyik. A 10. év végén két tantárgyból kötelezően emelt óraszámú érettségi
felkészítést kell választani. Ebből a két tárgyból az iskola az emelt szintű érettségire felkészít.
A felvétel feltétele a 8. osztály elvégzését tanúsító bizonyítvány és a sikeres felvételi vizsga.
Iskolánk a 20/2012. EMMI rendelete alapján a felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli
felvételi vizsgát szervez magyar nyelvből és matematikából. A vizsgára jelentkezés határideje
2020. december 4.
A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
jelentkezők esetében az esélyegyenlőség elvét az intézmény minden esetben érvényesíti.
A felvételi vizsga időpontja 2021. január 23. (szombat) 10:00 óra. A pótló írásbeli felvételi
vizsga időpontja: 2021. január 28. (csütörtök) 14:00 óra, amelyen azok a tanulók vehetnek részt,
akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak megjelenni.
Felvételi pontok és számításuk
A tanuló a központi felvételi eljárásban szerzett anyanyelvi és matematikai feladatlap
százalékos eredményeinek és a tanulmányi eredmények alapján kerülnek besorolásra. Mindkét
rész 50%-os súllyal szerepel. A központi felvételiből maximum 50 pont, a 7. év vége 8. félév
pontjaiból maximum 50 pont szerezhető.
A bizonyítványból figyelembe vett eredmények: matematika, magyar, történelem, idegen
nyelv, választott tárgy, melyet a tanuló két évig legalább átlag 1,5 órában tanult. (pl. 1 év heti
2 óra és 1 év heti 1 óra megfelelő). Amennyiben a tanuló nem jelöli választását, az iskola
automatikusan a tanuló számára legkedvezőbbet veszi figyelembe.
Ha a tanuló a 2011. CXC. a nemzeti köznevelésről szóló törvény 27.§ (5), 47. § (5) szerint,
szakértői vélemény alapján mentességet szerzett valamely felvételibe beszámítandó
tantárgyából az osztályozás alól, s így abból a tantárgyból nem hozott pontot, akkor - az
esélyegyenlőség megtartása miatt - nála automatikusan a második legjobb legalább heti két
órában tanult tárgy jegyeit vesszük figyelembe.
Pontok számítására példa:
Hozott pontok
Tantárgyak jegyei (7. év vége, 8. félév)
pl. magyar nyelv és irodalom: 4+4 = 8
matematika: 5+4 = 9
történelem: 5+5= 10
idegen nyelv: 4+5= 9
testnevelés= 5+5= 10
felvételi pont: 8+9+10+9+10= 46 pont
(maximum 50 pont)

Szerzett pontok
Írásbeli felvételi eredménye
pl. magyar nyelv: 38 pont
matematika: 42 pont
felvételi pont: 38 + 42= 80/2= 40 pont
(maximum 50 pont)

A képzés szerkezete
A tanulók a négy évfolyamos gimnáziumi kerettantervnek megfelelően közismeretei és
természettudományos tantárgyakat tanulnak, két idegen nyelv (angol, német) tanulása kötelező.
A választott első nyelv óraszáma a képzés során heti 4 óra, a második nyelvé heti 3 óra (9-12.
évfolyam).
A 11-12. évfolyamon fakultációs keretben, közismereti tárgyakból emelt szintű érettségire
készítjük fel a tanulókat.
A képzés célja az érettségi vizsgára való felkészítés és a B2 típusú komplex nyelvvizsga
megszerzése. A 11. évfolyamtól két fakultáció választása kötelező, heti 2-2 órában. Az egyik a
magyar, matematika, történelem, idegen nyelv tantárgyak közül, a másik informatika, biológia,
földrajz, testnevelés, kémia tantárgyak közül. Az érettségi vizsga tantárgyai: magyar nyelv és
irodalom; matematika; történelem; idegen nyelv; egy szabadon választott vizsgatárgy.

Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium,
Technikum és Általános Iskola
8200 Veszprém, Szeglethy György utca 6.
Levélcím: 8201 Veszprém, Pf. 154.
Tel: 88/420-011
Fax: 88/410-255
E-mail: iskola@padanyi.sulinet.hu
Honlap: www.padanyi.uni-pannon.hu
Igazgató: Szabó László Miklós
OM azonosító szám: 038156
Telephely kód: 001

Pályaválasztási tájékoztató rendezvényeket a jelen járványügyi előírások miatt nem
tartunk, az érdeklődők az iskola honlapján és elektronikus úton kaphatnak személyre
szóló tájékoztatást!

Induló képzéseink:
Induló képzés
kódszáma

megnevezése

pályaválasztási felelőse

0001

8 évfolyamos gimnázium
(csak 4. évfolyamos tanulóknak)

Gaál Richárd
igazgatóhelyettes

0002

1 + 4 évfolyamos gimnázium, angol nyelvi
előkészítő évfolyammal / 2. nyelv német, olasz vagy
francia

0003

1 + 4 évfolyamos gimnázium, német nyelvi
előkészítő évfolyammal / 2. nyelv angol, olasz vagy
francia

0004

5 évfolyamos technikum
(a szakgimnázium utódja)

Magyarné Sipos Mária
igazgatóhelyettes

Dr. Bótor Szabolcsné
szakmai igazgatóhelyettes

A Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Technikum és Általános Iskola
Veszprém belvárosában helyezkedik el.
Iskolánkat Ranolder János (1806–1875) püspök alapította 1854-ben - az Irgalmas Nővérek
Veszprémi Ranolder Intézete az 1948-as államosításig működött. 1991-ben újra alapított
egyházi iskolánk fenntartója a Veszprémi Érsekség.

 Kötelező tantárgy a hit-és erkölcstan (heti 2 óra), amit szentmisék, lelki






gyakorlatok élményei gazdagítanak.
Intézményünkben akkreditált német (ÖSD) nyelvvizsgaközpont működik, továbbá
2017. január 1-től angol (DEXAM) nyelvvizsga vizsgahelyeként is működünk.
Diákjaink számára ingyenes felkészítő kurzusokat szervezünk. A sikeres
nyelvvizsgák vizsgadíját megtérül (az első az állam, a továbbiak alapítványunk
által).
A 2018. évben elnyertük az „Örökös ökoiskola” címet, a Nemzeti Tehetségsegítő
Tanácstól újabb három évre megkaptuk az „Akkreditált Kiváló Tehetségpont”
címet.
Együttműködési és diákcsere kapcsolatunk van egy németországi (Bamberg),
valamint két lengyel egyházi iskolával (Krakkó, Rzesów).
Iskolánk korszerű tornacsarnokában és tornatermeiben sokféle délutáni
sportfoglalkozást (pl. falmászás, kézilabda, kosárlabda, röplabda, küzdősportok,
szertorna stb.) kínálunk a kötelező testnevelés órákon kívül is. Új multifunkciós
rendezvénytermünk ad otthont közösségi rendezvényeknek, előadásoknak,
néptánc-foglalkozásoknak. A 9. évfolyamon minden tanulónk úszásoktatásban
részesül.

 A technikumban illetve szakképzésben tanuló diákok számára korszerűen
felszerelt egészségügyi szaktantermek, demonstrációs és más, a valóságot imitáló
taneszközök biztosítják a szakma elméleti és gyakorlati oktatását.
 Könyvtár, konditerem, énekkar, cserkészcsapat, színjátszó kör állnak tanulóink
rendelkezésére. Bérletes rendszerben évi három-négy színház- és hangverseny
látogatást szervezünk. Menzát igénylő diákjaink helyben, iskolánk 170 fős
ebédlőjében étkezhetnek.
 Kollégium: távolabb lakó tanulóink (9. évfolyamtól) az iskolánktól 5 percnyire lévő
Davidikum Római Katolikus Kollégiumban (Veszprém Eszterházy utca 15.) nyernek
elhelyezést. A Davidikum szépen felújított patinás épülete, hatalmas parkja,
sportpályái, könyvtára a tanulók pihenéséhez és eredményes tanulásához egyaránt
kiváló hátteret biztosítanak. (www.davidikum.sulinet.hu )
Várjuk azoknak a tanulni vágyó diákoknak a jelentkezését,
akik nyitottak a keresztény értékrendre
és az egyetemes szeretetet elfogadják életük legfőbb irányadójának.
I. Gimnázium
0001 – Nyolc évfolyamos gimnázium – emelt óraszámú idegen nyelvi képzés (Releváns,
intézménytípusra vonatkozó kerettanterv közzététele esetén indul!)
(1)
Az „első” idegen nyelveket – angol / német nyelv – kiscsoportban, emelt
óraszámban tanítjuk 5–9., illetve a 11–12. évfolyamokon, diákjainkat nyelvvizsgára
készítjük fel. A 9. évfolyamba lépve diákjaink az angol, német, olasz, francia nyelvek
közül választhatnak második idegen nyelvet.
A képzésben részt vevő diákok kiemelt tehetséggondozása és versenyeztetése fontos része a
felsőfokú tanulmányok előkészítésének.
Tanulóinkat a 11–12. évfolyamokon – a felsőoktatásba való felvételhez szükséges
tantárgyakból – szabadsávos, illetve fakultációs órakeretben, intenzíven, kis létszámú
tanulócsoportokban készítjük fel az emelt szintű érettségi vizsgákra.

A tanórán kívüli foglalkozások kínálatával – múzeumi órák, városismereti séták,
üzemlátogatások, tanulmányi kirándulások, szakkörök és versenyfelkészítő foglalkozások,
nyári táborok – az elméleti ismeretek alkalmazását, képességek és készségek fejlesztését, az
egészséges szellemi-kulturális igények kialakítását valósítjuk meg.

Felvételi eljárás a nyolc évfolyamos gimnáziumba

 Erre a képzésre a 4. évfolyamos diákok az általános felvételi eljárás keretében

jelentkezhetnek, az általános iskolájukban igényelhető, vagy az Oktatási Hivatal
honlapjáról – szülői regisztrációt követően, ún. egyéni jelentkezés formájában –
kinyomtatandó Jelentkezési lap és Tanulói adatlap elküldésével. Határidő: 2021.
február 19.
 Írásbeli vizsgát, felvételi elbeszélgetést nem szervezünk.
 A felvétel elbírálásánál figyelembe vesszük a tanuló magatartás és szorgalom
értékelését, valamint a 3. évfolyam év végi és a 4. évfolyam félévi osztályzatait
(matematika, magyar nyelv, irodalom, környezetismeret, idegen nyelv, hit- és
erkölcstan/etika), ezért a bizonyítvány, valamint a félévi értesítő másolatait
kérjük mellékelni a Jelentkezési laphoz! A jelentkezéshez mellékelhető plébánosi
ajánlás is.
 Felvételi pontszámítás: a fentebb leírt 12 osztályzat számösszegét el kell osztani
60-al, a kapott százalék-érték jelenti a felvételi pontszámot.
Felekezeti iskolaként egyéb szempontokat is figyelembe vehetünk (például
plébánosi ajánlás).
0002 – Angol nyelvi előkészítő évfolyamos gimnáziumi osztály
Az első évben kiemelten folyik az első idegen nyelv (angol) oktatása heti 12 órában, illetve a
második nyelvet (választhatóan német, francia, olasz) is megemelt óraszámon (heti 6)
sajátíthatják el tanulóink. Első idegen nyelv az általános iskolában tanult nyelv.
0003 – Német nyelvi előkészítő évfolyamos gimnáziumi osztály:
Az első évben kiemelten folyik az első idegen nyelv (német) oktatása heti 12 órában, illetve a
második nyelvet (választhatóan angol, francia, olasz) is megemelt óraszámon (heti 6)
sajátíthatják el tanulóink. Első idegen nyelv az általános iskolában tanult nyelv.
Fakultációink rendszere a gimnáziumban: 11–12. évfolyamos tanulóink –
továbbtanulási szándékukhoz igazítva – szabadsávos, illetve fakultációs órák
keretében készülhetnek az emelt szintű érettségi vizsgákra. A pályaválasztást
meghatározó humán vagy természettudományos tárgyból/tárgyakból emelt
képzési szintű és óraszámú, kis létszámú csoportban tanulhatnak sávos
tanrendben.
II. 5 évfolyamos technikum (egészségügyi)
0004 – 5 évfolyamos technikum (a szakgimnázium utódja)
Iskolánkban 2020 szeptemberétől ötéves technikumi képzés keretei közt tanulhatnak diákjaink,
ahol a közismereti tárgyak mellett az egészségügyi ismereteket sajátíthatják el. 9–10.
évfolyamon ágazati alapképzésben részesülnek, majd az ezt követő 3 tanévben emelkedik a
szakmaspecifikus tantárgyak óraszáma. 12. osztályban közismereti tárgyakból érettségiznek
diákjaink, majd az ötödik év végén emelt szintű szakmai érettségi vizsgát tesznek, és ezzel
gyakorló ápoló szakképesítést szereznek. A választott nyelvből – intézményen belül – (angol
vagy német) nyelvvizsgázási lehetőséget biztosítunk.

Továbbá lehetőség nyílik arra, hogy tanulóink iskolánkban folytathassák tanulmányaikat 14.
évfolyamon. Technikumban tanuló diákjaink tanulmányaik során ösztöndíjban részesülnek.
A nyelvi előkészítős gimnáziumi, valamint technikumi
felvételi eljárásról
A hozzánk jelentkező nyolcadikos tanulóknak meg kell írnia a felvételi eljárást megelőző
központi írásbeli felvételi dolgozatot matematikából és magyar nyelvből. Fontos:







A központi vizsgára jelentkezés határideje: 2020. december 4.
A vizsga időpontja: 2021. január 23. szombat 10 óra.
Pótló vizsga: 2021. január 28. csütörtök 14 óra.
A jelentkezési lapok megküldésének határideje: 2021. február 19.
A technikumba való felvétel további feltétele az egészségügyi alkalmassági
vizsgálat, melynek időpontjáról a felvett tanulókat értesítjük.

A felvételi rangsor kialakításának általános elvei
A 9. évfolyamra meghirdetett képzési formáinkon a hozott és a szerzett pontszámok alapján
alakítjuk ki a rangsort, a számítás módját az alábbi táblázatban ismertetjük.
Pontszám-azonosságok fennállása esetén az elbírálási szempontok rangsora (döntetlenség
esetében) a következő:
1. a központi felvételi vizsgán több pontot szerzett tanulót soroljuk előbbre;
2. ha továbbra is döntetlen, akkor a hozott pontok közül
a. gimnázium esetén az idegen nyelvből,
b. technikum esetén biológiából
magasabb osztályzatot szerzett tanulót soroljuk előbbre.
Felekezeti iskolaként egyéb szempontokat is figyelembe vehetünk (például plébánosi ajánlás).

Felvételi pontszám számítása

Tanulmányi eredmények alapján
számított részpontok

7. évfolyam év
végi osztályzatok:

Központi felvételi
vizsgán szerzett
részpontok

8. évfolyam félévi
osztályzatok:

nyelvi előkészítő
évfolyamos
gimnáziumi képzésre
(1) a magyar nyelv
és az irodalom
tantárgyak
átlaga1
(2) történelem
(3) idegen nyelv
kétszer
számítva
(4) matematika

technikumi
(egészségügyi)
képzésre
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

összesen:

max. 50 pont

súlyozás:

0,45 (45%)

magyar nyelv:

max. 50

matematika:

max. 50

összesen:

max. 100

súlyozás:

0,55 (55%)

magyar nyelv
irodalom2
idegen nyelv
matematika
biológia

45*(elért tanulmányi pontszám / 50)
Felvételi összpontszám
kiszámítása:

+
55*(elért felvételi vizsgapont / 100)

FIGYELEM! A Padányi Katolikus Iskola, valamint Tótvázsonyi Tagiskolája
általános iskolás nyolcadik évfolyamos diákjai számára az intézmény biztosítja a
közvetlen továbbhaladást gimnáziumi és technikumi osztályaiba, amennyiben
magatartásuk és szorgalmuk legalább jó, illetve 8. évfolyamos tanulmányi
eredményük legalább 4,25 (technikum esetében 3,75) átlagú, továbbá nyelvi
előkészítő évfolyam esetében az első idegen nyelvből jeles osztályzat szükséges!
Az érintett tanulóknak – amennyiben nem kívánnak más iskolába felvételizni nem kell Jelentkezési lapot kitölteniük, mentesülhetnek a központi felvételi
eljárás alól!

1

Ha a tanuló 7. évfolyamról kiállított bizonyítványában, illetve 8. évfolyamos félévi értesítőjében a magyar nyelv
és irodalom egy tantárgyként szerepel, akkor ennek érdemjegye számítandó be!
2
Ha a tanuló 7. évfolyamról kiállított bizonyítványában, illetve 8. évfolyamos félévi értesítőjében a magyar nyelv
és irodalom egy tantárgyként szerepel, akkor ennek érdemjegye kétszer számítandó be!

PÁPAI PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM
Iskolánkban induló képzési formák: Gimnázium

Kód

Megnevezés

Kimenet

4200

emelt szintű német
nyelvi tagozat
emelt szintű
természettudományi
tagozat
magyar-angol két
tanítási nyelvű tagozat

érettségi
érettségi

4300

5100

érettségi

A jelentkezés
határideje

A beiratkozás
feltétele

4 év

2021.02.19.

8 általános

4 év

2021.02.19.

8 általános

1+4 év

2021.02.19.

Időtartam

8 általános,
központi
írásbeli
felvételi

Képzési formák
1. Négy évfolyamos emelt szintű német nyelvi osztály; tagozatkód: 4200
Ezen a tagozaton a német nyelvet mind a négy évben heti 6 órában tanulják a diákok. Ez az
óraszám lehetővé teszi a felsőfokú nyelvvizsga letételét a tanulmányok alatt. Második idegen
nyelvként angolt, franciát vagy olaszt választhatnak.
Azokat a 8. osztályos tanulókat várjuk erre a tagozatra, akik már tanulták a német nyelvet, és
szeretnék a tanulását emelt szinten folytatni gimnáziumban. Különösen ajánljuk a tagozatot
azoknak, akik német nemzetiségi oktatásban részesültek az általános iskolában.
Nyelvtanulásukat különösen segíti testvérvárosunk, Schwetzingen egyik magángimnáziumával
kiépített kapcsolatunk.

2. Négy évfolyamos emelt szintű természettudományi osztály; tagozatkód: 4300
A tagozaton a biológiát, a fizikát és a kémiát a négy év átlagában heti 3 órában és
csoportbontásban oktatjuk, ami lehetőséget ad a kerettantervi előírásoknál jóval mélyebb tudás
megszerzésére, kísérletezésre, tehetséggondozásra a felsorolt tárgyakból. Elsősorban azoknak
ajánljuk a tagozatot, akik a felsőoktatásban természettudományos területen szeretnének
továbbtanulni (és így biztos álláslehetőséghez jutni), például orvosi, mérnöki, tanári karokon.
3. Öt évfolyamos magyar–angol két tanítási nyelvű osztály (nyelvi előkészítő
évfolyammal); tagozatkód: 5100
Ezen a tagozatunkon a nyelvi előkészítő év után a diákok egyes közismereti tárgyakat
(matematikát, egyetemes történelmet, földrajzot, célnyelvi civilizációt) angol nyelven tanulnak.
Az idegen nyelven folyó tantárgyak oktatása csoportbontásban történik.
Tanulmányaik végén kétnyelvű érettségit tesznek, amely komplex felsőfokú nyelvvizsgának
(C1) felel meg abban az esetben, ha angol nyelvből az emelt szintű érettségi vizsga eredménye
jeles (min.60%). A nyelvi előkészítő évfolyamon heti 18 órában, a további évfolyamokon emelt
szinten (heti 5-5-6-5 óra) tanítjuk az angol nyelvet. A nyelvi előkészítő évfolyam megalapozza
a 9-12. évfolyamon folyó emelt szintű nyelvoktatást, lehetővé teszi, hogy a diákok közismereti
tárgyakat idegen nyelven tanuljanak. A tanulók munkáját angol anyanyelvi lektor és jelentős
angol nyelvű könyvtári anyag is segíti. A tagozatra azok jelentkezését várjuk, akik vállalják az
előkészítő évfolyam s a későbbi emelt szintű nyelvi képzés magas idegen nyelvi óraszámát,
közismereti tárgyak angolul tanulását. Az előkészítő év nyelvi csoportjai kezdő és haladó
szintről indulnak, a csoportok közötti átmenet lehetőségével élhetnek a tanulók, amennyiben
szaktanáraik azt megalapozottnak találják. Ezen a tagozaton, informatika órán már az előkészítő
évben elkezdődik a felkészítés az ECDL-vizsgára. Nyelvtanulásukat a tagozaton folyó intenzív
angol nyelvű programok, országos rendezvények, különféle angolnyelvi versenyek,
nyelvvizsgaközpontokkal való együttműködések és próbanyelvvizsgák segítik.
A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE
Négy évfolyamos emelt szintű német nyelvi tagozaton; tagozatkód: 4200
és
Négy évfolyamos emelt szintű természettudományi tagozaton; tagozatkód: 4300
Az emelt szintű német nyelvi és természettudományi tagozatra jelentkezők számára felvételi
vizsga nincs, a felvétel az általános iskolai tanulmányi eredmény alapján történik.
Az 5-6-7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi eredményt vesszük figyelembe a
készségtárgyak kivételével.
A pontszámítás módja részletesen az emelt szintű német nyelvi és természettudományi
tagozatokon: Elérhető maximális pontszám: 120 pont.

Beszámításra kerülő tantárgyak:
5. osztály év vége
6. osztály év vége
idegen nyelv
idegen nyelv
magyar irodalom és magyar irodalom és
magyar nyelv átlaga magyar nyelv átlaga
matematika
matematika
történelem
történelem
-

7. osztály év vége
idegen nyelv
magyar irodalom és
magyar nyelv átlaga
matematika
történelem
biológia
fizika
földrajz
kémia

8. osztály félév
idegen nyelv
magyar irodalom és
magyar nyelv átlaga
matematika
történelem
biológia
fizika
földrajz
kémia

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE a magyar-angol két tanítási nyelvű tagozaton
A magyar-angol két tanítási nyelvű osztályba jelentkezőknek központi írásbeli felvételi vizsgát
kell tenniük. Ennek időpontja 2021. január 23. 1000. A vizsga eredménye 50 %-kal, a hozott
jegyek szintén 50 %-kal számítanak a felvételi összpontszámba. A hozott jegyeknél az 5-6-7.
osztályos év végi és a 8. osztályos félévi eredményt vesszük figyelembe a készségtárgyak
kivételével. A jelentkezőknek a jelentkezési laphoz csatolniuk kell a központi írásbeli vizsga
eredményeit tartalmazó Értékelő lap másolatát.
Magyar–angol két tanítási nyelvű osztály (nyelvi előkészítő évfolyammal); tagozatkód: 5100
Elérhető maximális pontszám: 200 pont
A központi írásbeli felvételi vizsga: 100 pont (50 pont: magyar, 50 pont: matematika)
Az általános iskolai eredmények: 100 pont (a négy év pontszámait meg kell szorozni 5/6-al)
Beszámításra kerülő tantárgyak:
5. osztály év vége
6. osztály év vége
idegen nyelv
idegen nyelv
magyar irodalom és magyar irodalom és
magyar nyelv átlaga magyar nyelv átlaga
matematika
matematika
történelem
történelem
-

7. osztály év vége
idegen nyelv
magyar irodalom és
magyar nyelv átlaga
matematika
történelem
biológia
fizika
földrajz
kémia

8. osztály félév
idegen nyelv
magyar irodalom és
magyar nyelv átlaga
matematika
történelem
biológia
fizika
földrajz
kémia

EREDMÉNYEK KÖZLÉSE
A felvételi eljárás befejezését követően az elért pontszámok alapján az iskola igazgatója
tagozatonként elkészíti az ideiglenes felvételi jegyzéket, és azt az iskola honlapján
közzétesszük. A közzétett jegyzéken a tanuló oktatási azonosító számát vagy az általa megadott
jeligét és a felvételi rangsorban elfoglalt helyét tüntetjük fel.
Tájékozódni tehát csak a tanuló oktatási azonosító számának/jelszavának ismeretében lehet!

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ, VALAMINT A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI,
MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGGEL KÜZDŐ JELENTKEZŐRE VONATKOZÓ
SPECIÁLIS ELBÍRÁLÁSI SZABÁLYOK
A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
diákok esélyegyenlőségét a jogszabályok előírásainak megfelelően biztosítjuk. A központi
írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelni
– a központi írásbeli vizsga előtt – a vizsgaszervező iskolában. Kérjük, hogy az érintett tanulók
az írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési laphoz csatolják a szülők speciális
eljárásra vonatkozó kérelmét és a kérelmet indokoló szakértői véleményt. A vizsgaszervező
iskola igazgatója a szakértői vélemény alapján hoz döntést arról, hogy milyen kedvezményeket
biztosít az SNI tanulónak az írásbeli vizsga során pl. (munkaidő-hosszabbítás, megszokott
segédeszközök használata, a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés). Az
igazgató döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a
tanulóhoz és a szülőjéhez.
ISKOLÁNKRÓL
Épület: Gimnáziumunk Pápa egyik legszebb iskolája, kellemes környezetben, a Várkertben,
zöldövezetben található, közel a buszpályaudvarhoz, a Városi Sportcsarnokhoz, a
Termálfürdőhöz és a sportpályákhoz. Diákjaink tiszta, világos, jól felszerelt, modern és tágas
épületben tanulhatnak. A gyerekeket ideális körülmények fogadják: tágas aula, diáksarok,
ízlésesen berendezett tantermek, 30.000 kötetes iskolai könyvtár idegen nyelvi könyvtár
részleggel, szaktantermek, előadók és informatika termek a legkorszerűbb oktatási eszközökkel
felszerelve. Az épület nemcsak az itt tanuló diákoknak teremt komfortos, barátságos
környezetet, hanem számos városi, megyei, országos rendezvénynek ad otthont. A helyben
történő menzai étkezés biztosított.
Oktatás: Elsődleges célunk a szilárd alapműveltség kialakítása, a felsőfokú tanulmányokra
való felkészítés. A gimnáziumunkban érettségiző fiatalok a biztos szaktárgyi, nyelvi és
informatikai tudás birtokában jó eséllyel pályáznak a felsőoktatási intézményekbe és ott
megállják a helyüket. Az iskola tanulmányi átlaga és diákjainknak az országos
kompetenciamérésen elért eredményei is erősen javuló tendenciát mutatnak. Kiemelt figyelmet
fordítunk a közép-és felsőfokú nyelvvizsgákra történő felkészítésre, büszkék vagyunk az angol
nyelv területén elért versenyeredményeinkre. Tagozatainkon a tanórák jelentős része
csoportbontásban zajlik, a természettudományi tagozaton ez kiváló lehetőséget nyújt a
kísérletezésre, a tehetséggondozásra, nyelvi tagozatainkon pedig a kommunikációközpontú
nyelvoktatásra. Kimagasló tanulmányi eredményt elérő tanulóinknak ösztöndíjat biztosítunk,
tanév végén jutalmazzuk a tanulmányi és versenyeredményeket.
Diákélet: Az oktatási tevékenység mellett gimnáziumunkban kiterjedt kulturális, diák- és
sportélet folyik. Számos tanórán kívüli programban, diákrendezvényen, versenyen és
versenyszervezésben vesznek részt tanulóink, melyek mind hozzájárulnak a kiemelkedően jó
közösségi élethez, segítenek tehetségük kibontakozásában. Pozitív, támogató, barátságos
légkör, kölcsönös tiszteleten alapuló jó tanár-diák kapcsolat jellemzi iskolánkat. Mindenki
megtalálhatja azt az elfoglaltságot, legyen az művészet, sport vagy természettudományok,
amely a tanulás mellett kerek egésszé teszi az életét. A sport is meghatározó részét képezi az
iskolai életnek- az intézmény csapatai és egyéni sportolói is rendszeres résztvevői a különféle
sportágak diákolimpiai országos döntőinek valamint a haditorna és a Katasztrófavédelmi
versenyek országos döntőinek.

Diákjaink szép számban érnek el arany-ezüst- vagy bronzminősítést a középiskolások részére
megszervezett kulturális fesztiválon, a keszthelyi Helikoni Ünnepségeken, rendszeres
résztvevői illetve szervezői vagyunk vers-és prózamondó versenyeknek. Támogatjuk a
különböző kulturális, rajz-ének, művészeti versenyeken való részvételt is.
Diákjainkat egymás kölcsönös tiszteletére és megbecsülésére neveljük, segítségünkkel
jótékonysági szervezetek munkájába kapcsolódhatnak be. Az iskolai védőnő és az
ifjúságvédelmi felelős jóvoltából egészségmegőrző és mentálhigiénés programokat szervezünk
diákjainknak.
Őrizzük a petőfis hagyományokat, a tanév során számtalan program színesíti a diákéletet,
melyek nagymértékben hozzájárulnak a Pápai Petőfi Sándor Gimnáziumra jellemző családias
hangulathoz.
Kollégiumi elhelyezés: Saját kollégiummal nem rendelkezik gimnáziumunk, a kollégiumi
elhelyezést igénylő tanulók a Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Szakgimnáziuma és
Kollégiuma kollégiumában nyernek elhelyezést.

Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakgimnáziuma és Diákotthona
8500 Pápa, Március 15. tér 9.
Tel: 89/313-881
E-mail: info@refi-papa.hu
Honlap: www.refi-papa.hu
Igazgató: Baráth Julianna Pályaválasztási felelős:
Mayerné Pátkai Tünde
OM azonosító szám: 037 178

Áldást, békességet!
Szeretettel üdvözlöm a kedves olvasót ezzel a szép református köszöntéssel.
Ez a néhány szó: Pápai Református Kollégium mindenkiben felidéz valamilyen emléket,
tudást, információt. Volt ideje ennek a kifejezésnek beivódni a magyar ember
gondolataiba, hiszen 1531 óta itt szolgáló református keresztyének ezt a helyet a magyar
kultúra meghatározó részévé tették. A kollégium ebben a formájában nem diákotthont
jelent, hanem egy több szervezeti egységből álló intézmény együttest. E keretek között
működik a Dunántúli Református Egyházkerület több intézménye, könyvtár, levéltár
múzeum, művészeti alapiskola, lelkészeket, hitoktatókat képző főiskola és a Magyar
Örökség díjjal kitüntetett gimnázium, művészeti szakgimnázium és diákotthon.
Mi a titka e sok évszázados, a megmaradás szempontjából sikeres történetnek? A
megújulásra való képesség, amelynek titka az a biztos alap, amire ez az intézmény épült,
és ma is épül, a Jézus Krisztusba vetett hit és a keresztyén értékrend. Ezért a kollégium
jelmondata: Istennek, hazának, tudománynak, jelképe az eperfa, ami szabadon tenyészik.

Mit jelent ez ma a pápai református gimnázium életében? Lelkiségünk meghatározó része
ma is Isten Igéje, az imádság, az ének, és ezen biztos alapra építve bátran, félelem nélkül
élünk a jelenkor adta lehetőségekkel és felvettük képzési rendszerünkbe új tantárgyként
a robotikát. A 7. és 9. évfolyamon alapozó képzésként tekintünk erre a tantárgyra, hiszen
minden tudományban, szakmában elengedhetetlen az informatikai készségek
megszerzése. Ezzel összhangban megújítottuk idegen nyelvi képzésünket is nyelvi
előkészítő osztály indításával.
Remélem, hamarosan személyesen is találkozhatunk a gimnázium frissen felújított, szép
épületében!
Baráth Julianna igazgató

Képzési kínálatunk a 2021-2022-es tanévre
tagozatkód
0001
0002
0006
0031
0032
0041
0042
0051

évfolyam osztálytípus
száma
6
emelt szintű természettudományos gimnáziumi képzés robotika tantárgy
tanításával
4
általános tantervű gimnáziumi képzés
1+ 4
angol nyelvi előkészítő osztály robotika tantárgy tanításával
4
természettudományos gimnáziumi osztály emelt óraszámú matematika
tanítással
4
természettudományos gimnáziumi osztály emelt óraszámú biológia
tanítással
5
művészeti szakgimnáziumi képzés grafika tagozaton, az 5. év végén
OKJ-s vizsga
5
művészeti szakgimnáziumi képzés festő tagozaton, az 5. év végén
OKJ-s vizsga
5
művészeti szakgimnáziumi képzés néptánc tagozaton, az 5. év végén
OKJ-s vizsga

Választható idegen nyelvek: 1. nyelv - angol, német
2. nyelv - angol, német, francia
Megszerezhető OKJ-s oklevelek:
grafikus
festő
táncos

54 211 04
54 211 03
54 212 09

Nyílt napjaink: 2020. november 6. (péntek) 16 órától
2020. december 12. (szombat) 14 órától

A felvételi pontok számítása:
A felvételi jelentkezések elbírálásakor a következőket vesszük figyelembe:
1. Általános iskolás tanulmányi eredmények. Hatosztályosba- magyar nyelv és irodalom,
matematika, továbbá 4. osztály környezetismeret, 5. osztály történelem és idegen nyelv;
gimnáziumi és szakgimnáziumi osztályokba 7. és 8. osztály magyar nyelv és irodalom,
matematika, történelem, idegen nyelv
2. Az egységes központi írásbeli felvételi vizsgán elért eredmények.
3. A szóbeli elbeszélgetés eredménye. A szóbeli meghallgatás célja a jelentkező diák
motivációinak, személyiségének a megismerése, tájékozódás a család értékrendbeli
elkötelezettségéről, az intézményünk keresztyén nevelési gyakorlatának elfogadásáról.
4. Művészeti képzésre jelentkezők esetén alkalmassági vizsga. Képzőművészeti tagozaton:
ábrázolás, rajz, festőkészség, a táncművészeti tagozaton: népdaléneklés, mozgáskövetés,
reakcióidő felméréséből áll.
A pontok számítása, a felvételi rangsor
A hatosztályos gimnáziumba: a szóbeli meghallgatás után, a hozott pontokból felállított
sorrend szerint történik.
A nyelvi előkészítőbe és a gimnáziumi osztályokba: a szóbeli meghallgatás után a hozott- és
szerzett pontokból számítjuk: 50% hozott pontok, 25% matematika írásbeli, 25% magyar
írásbeli.
A művészeti szakgimnáziumi osztályokba: a szóbeli meghallgatás és az alkalmassági vizsga
eredménye után – alkalmas vagy nem alkalmas- a hozott- és szerzett pontokból számítjuk: 50%
hozott pontok, 25% matematika írásbeli, 25% magyar írásbeli.
Az SNI-s tanulók esetén a szakértői véleményben megfogalmazottak és a szülői kérelem szerint
járunk el.
A felvételi vizsgák időpontjai
Jelentkezési lap beadása a központi írásbeli
felvételi vizsgára
Központi írásbeli vizsga
Pótló írásbeli vizsga
Tanulói jelentkezési lapok beadása az általános
iskolákban, hatosztályos képzésre jelentkezés
esetén elektronikus jelentkezés
Szóbeli beszélgetés és alkalmassági vizsgák

2020. december 4.
2021. január
2021. január
2021. február

23.
28.
19.

2021. február 23 –március 13.
A szóbeli beszélgetés és alkalmassági vizsgák
pontos idejéről minden jelentkezőt levélben
értesítünk

Csatolandó dokumentumok: / letölthetők az iskola honlapjáról:
1. lelkipásztori ajánlás
Kollégium: Vidéki tanulóink számára diákotthoni elhelyezést biztosítunk
Étkezés: A diákotthon lakóinak és a menzásoknak az étkezéséről az iskola épületében található,
saját üzemeltetésű, felújított konyhánk gondoskodik.
Beiratkozás: 2021. június 19. Ez egyben a diákotthonba történő jelentkezés napja is.
Iskolánk honlapján közzétesszük az aktuális eseményeket, a részletes felvételi tájékoztatót.
Beiskolázással kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak bizalommal hozzánk!
Általános kérdések:
Baráth Julianna igazgató
Oktatással, felvétellel kapcsolatos kérdések:
Mayerné Pátkai Tünde
Ferenczi Alpár igazgatóhelyettesek
Diákotthonnal kapcsolatos kérdések:
Apostolné Bartha Mária diákotthon vezető
Adminisztrációs kérdések:
Simon Magdolna iskolatitkár
Elérhetőségeink
Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma
8500 Pápa, Március 15. tér 9.
06-89- 313-881
E-mail: info@refi-papa.hu
Honlap: http://www.refi-papa.hu

Pápai SZC
Acsády Ignác Technikum és Szakképző Iskola
8500 Pápa, Erkel Ferenc utca 39.
Tel: 89/313-055
Fax: 89/313-813
E-mail cím: acsady@acsady-papa.sulinet.hu
Honlap: www.acsady-papa.sulinet.hu
Igazgató: Dr. Császár Éva
Pályaválasztási felelős: Mohó László
OM azonosító: 203047
Telephely kód: 002

Iskolánkban induló képzési formák:
I. Technikum:
Technikumi képzés (8. évfolyam után)
Az 5 éves képzés keretében a tanulók a közismereti tárgyak mellett szakmai ismerteket
tanulnak.
A 10. évfolyam ágazati alapvizsgával zárul. A 4. évfolyam végén érettségi vizsgát tesznek
a tanulók magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem tantárgyakból. Az 5.
évfolyam idegen nyelvi érettségivel és szakmai vizsgával zárul.

Az itt megszerzett technikus vizsga eredménye emelt szintű érettségi vizsgának felel meg.
Szakirányú továbbtanulás esetén automatikusan, felvételi nélkül juthatnak be felsőoktatási
intézménybe.
A szakmai bizonyítvány mellé Europass bizonyítvány-kiegészítő kérhető.
9-10. évfolyamon az iskola tanműhelyében folyik a gyakorlati képzés, 11-13. évfolyamon pedig
külső képzőhelyen.
Felvétel a technikumba:
Az általános iskola 7. osztály év végén, valamint a 8. osztály félévekor kapott matematika,
magyar, történelem, idegen nyelv és fizika/földrajz tantárgyak érdemjegyeiből képzett
pontszámok alapján történik.
A szakmának megfelelő egészségügyi alkalmassággal rendelkezni kell.
Jelentkezni ágazatra kell, az ágazati alapvizsga után választ a tanuló az iskola által felkínált
szakmákból.
Ösztöndíjra a képzés első napjától jogosult a tanuló.

Kód

Ágazat

Kimenet

2001

Specializált gépés járműgyártás

2002

Turizmusvendéglátás

érettségi + gépjármű
mechatronikai
technikus
(autószerelő)
érettségi +

2003

Időtartam

A jelentkezés
határideje

5 év

2021.02.19.

5 év

2021.02.19.

szakács szaktechnikus

Fa- és bútoripar

érettségi +

5 év

faipari technikus

2021.02.19.

A
beiratkozás
feltétele
8 általános,
egészségügyi
8 általános,
alkalmasság
egészségügyi,
pályaalkalma
8 általános,
sság
egészségügyi
alkalmasság

II.

Szakképző iskola:

A képzés 3 éves. A 9. évfolyam végén ágazati alapvizsgát tesznek a tanulók. Ezt követően
választhatják az iskola által megadott, az ágazathoz tartozó szakmát. A 3. év végén szakmai
vizsgát tesznek. Ezt követően munkába állhatnak, vagy 2 év alatt érettségit szerezhetnek, az
érettségi birtokában tovább tanulhatnak a felsőoktatásban.
A szakmai képzés formája duális, kompetenciaalapú oktatás.
A 3 éves képzés egyharmadában közismereti képzés, fennmaradó részében szakmai elméleti és
gyakorlati képzés folyik. Az ágazati alapvizsga után a 10-11. évfolyamon a gyakorlati képzés
külső képzőhelyen folyik.

Felvétel a szakképző iskolába
Az általános iskola 7. osztály év végén, valamint a 8. osztály félévekor kapott matematika,
magyar, történelem, idegen nyelv és fizika/földrajz tantárgyak érdemjegyeiből képzett
pontszámok alapján történik a rangsorolás.
A szakmának megfelelő egészségügyi alkalmassággal rendelkezni kell.
Jelentkezni ágazatra kell, az ágazati alapvizsga után választ a tanuló az iskola által felkínált
szakmákból.
Ösztöndíjra a képzés első napjától jogosult a tanuló.

Kód

Ágazat

Kimenet

Időtartam

A
jelentkezés
határideje

A beiratkozás
feltétele
8 általános,

2101

Turizmusvendéglátás

szakács

3 év

2021.02.19.

egészségügyi,
pályaalkalmassá
g
8 általános,

2101

Turizmusvendéglátás

pincér-vendégtéri
szakember

2102

Specializált gépés járműgyártás

gépjármű
mechatronikus

Specializált gépés járműgyártás

mechatronikus
karbantartó

2102

3 év

2021.02.19.

egészségügyi,
pályaalkalmassá
g
8 általános,

3 év

2021.02.19.

egészségügyi
alkalmasság
8 általános,

3 év

2021.02.19.

egészségügyi
alkalmasság
8 általános,

2103

Gépészet

2104

Elektronika és
elektrotechnika

hegesztő

3 év

2021.02.19.

egészségügyi
alkalmasság
8 általános,

villanyszerelő

3 év

2021.02.19.

egészségügyi
alkalmasság
8 általános,

2105

Fa- és bútoripar

asztalos

3 év

2021.02.19.

egészségügyi
alkalmasság

8 általános,
2106

Kereskedelem

kereskedelmi
értékesítő (eladó)

3 év

2021.02.19.

egészségügyi
alkalmasság
8 általános,

2107

Építőipar

festő, mázoló,
tapétázó

3 év

2021.02.19

egészségügyi,
pályaalkalmassá
gi

III. Érettségire felkészítő képzés
Szakmai bizonyítvánnyal rendelkező fiatalok számára 2 éves érettségit adó oktatást
biztosítunk.
Jelentkezni az iskola egyedi jelentkezési lapjával lehet. A jelentkezési lap honlapunkról
letölthető: www.acsady-papa.sulinet.hu
IV. Dobbantó program - Műhelyiskola
Szakmai tartalma:
 Jövőkép és életpálya kialakítása
 Az erősségek felszínre hozása, sikerélmény megélése
 Személyes kompetenciák fejlesztése (problémamegoldás, kreativitás)
 Társas kompetenciák fejlesztése
 Alapkompetenciák fejlesztése (szövegértés, alapvető számolás, digitális
kompetenciák)
Szervezésének keretei:
 8-12 fős létszám
 Projektfeladatok
 Manuális készségek, mozgáskoordináció fejlesztése
 Felelősségvállalást növelő feladatok, szituációk
 A pedagógus fő tevékenysége a mentorálás
A Dobbantó programban az vehet részt, aki
- tizenhatodik életévét betöltötte
- alapfokú végzettséggel nem rendelkezik.
A dobbantó programban a megfelelő kompetenciákat elérő tanulók átkerülnek a
Műhelyiskolába, ahol részszakképesítés megszerzésére nyílik lehetőségük.

A műhelyiskola szakmai tartalma, szervezési keretei:
A műhelyiskolában kizárólag részszakma megszerzésére irányuló felkészítés folyik, amelyet
tanműhelyben vagy munkahelyi körülmények között, nappali rendszerben, egy-öt fős
csoportokban lehet elvégezni.
A műhelyiskolában részszakma megszerzésére – a tanév rendjére tekintet nélkül – legalább hat,
legfeljebb huszonnégy hónap áll a tanulók rendelkezésre.

A Műhelyiskolában az vehet részt, aki
- a szakképző iskola dobbantó programját elvégezte, vagy
- alapfokú végzettséggel rendelkezik és a tizenhatodik életévét betöltötte.
A dobbantó program és a műhelyiskola együttes elvégzése alapfokú végzettséget, plusz
szakmai végzettséget jelent.

V. Felnőttek oktatása
Megfelelő számú jelentkező esetén az iskola a szakmajegyzékben felsorolt alapszakmák közül
indít képzést. Jelentkezési határidő folyamatos.
A 2. szakképesítés megszerzése is INGYENES.

Iskolánk 1883 óta működő, nagy hagyományokra visszatekintő intézmény.
Jól felszerelt tanműhelyekre, szaktantermekre építve folytatjuk a gyakorlati és az elméleti
képzést, illetve tanulóink külső képzőhelyeken sajátítják el választott szakmájukat. A
hagyományos szerszámoktól kezdve a modern gépek, berendezések szolgálják a szakszerű
tudás elsajátítását.
A sportolni vágyók számára több sportpálya, tornaterem és konditerem áll rendelkezésre. 4 db
számítógépterem, interaktív táblákkal felszerelt tantermek, könyvtár olvasóteremmel segíti az
érettségire, illetve a szakmai vizsgákra való felkészülést.
Igény esetén mind a fiúknak, mind a lányoknak kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani.

Pápai SZC Acsády Ignác
Technikum és Szakképző Iskola
Sümegi Telephely
8330 Sümeg, Kossuth u. 2.
Tel: 87/770-006
E-mail: sumeg_titkarsag@papaiszc.hu
Telephely-vezető: Balogh Ferencné
Pályaválasztásért felelős: Balogh Ferencné
OM azonosító szám: 203047
Telephely kód: 012
__________________________________________________________________________

Iskolánkban induló képzési formák:
I. Szakképző iskola

Kód

Ágazat

Szakma

Időtartam

A
jelentkezés
határideje

A beiratkozás
feltétele
8 általános,

1201

1202

Fa- és bútoripar

Építőipari
ágazat

asztalos
festő,
mázoló,
tapétázó

3 év

2021.02.19.

egészségügyi
alkalmasság
8 általános,

3 év

2021.02.19.

egészségügyi-,
pályaalkalmassá
g
8 általános,

1203

Kereskedelem

1204

Rendészet és
közszolgálat

kereskedelmi
értékesítő

3 év

2021.02.19.

egészségügyi
alkalmasság
8 általános,

rendészti őr

3 év

2021.02.19.

egészségügyi
alkalmasság
8 általános,

1205

1205

Gépészet

Gépészet

hegesztő
épület- és
szerkezetlakatos

3 év

2021.02.19.

egészségügyi
alkalmasság
8 általános,

3 év

2021.02.19.

egészségügyi
alkalmasság

Fa- és bútoripar ágazat – Asztalos 4 0722 08 01
Azokat az ügyes kezű tanulókat várjuk, akik kedvet éreznek különböző funkciójú bútorokat
készítéséhez, összeszereléséhez, felújításához; akik szívesen készítenének ajtókat és ablakokat,
lépcsőt, faburkolatokat.

Építőipari ágazat – Festő, mázoló, tapétázó 4 0732 06 05
Szívesen látjuk azokat a kreatív fiatalokat, akiket érdekel a festő, mázoló, tapétázó szakember
munkája. aki a felületeket kreatív módon díszíti és megóvja a környezeti hatásokkal szemben.

Kereskedelem ágazat – Kereskedelmi értékesítő 4 0416 13 02
Várjuk azokat a diákokat, akik szívesen végeznék a kereskedelmi egység szabályszerű
működésével kapcsolatos komplex értékesítői feladatokat, akik tájékoztatják és kiszolgálják a
vásárlókat a különböző szakterületen működő kereskedelmi egységekben.

Rendészet és közszolgálat ágazat – Rendészeti őr 4 1032 18 02
Határozott és udvarias fellépéssel bíró fiatalokat várunk, akik a védelmi eszközök és
berendezések használatával őrzik és megvédik a megbízó által meghatározott védelmi szinten
rábízott vagyontárgyat, létesítményt, illetve szállítmányt.

Gépészet ágazat – Hegesztő 4 0715 10 08
A tanulók olyan hegesztő szakemberré válhatnak, aki képes a tanult kézi ívhegesztési,
lánghegesztési és vágási technológiák felhasználásával hegesztett fémszerkezeteket készíteni
hegesztéstechnológiai utasítás alapján.

Gépészet ágazat – Épület- és szerkezetlakatos 4 0732 10 03
Ebben a szakmában sikeresen teljesítő fiatalok képesek lesznek épületek és más építmények
szerkezeti fémvázainak összeszerelésére, felállítására és szétszerelésére vázlatrajzok, műszaki
rajzok és műszaki leírás alapján.

Képzések
Szakképző iskolánkban szakemberek képzése folyik. A 9. évfolyamon ágazati alapképzés zajlik
és csak az ágazati vizsga sikeres letétele után történik a szakmaválasztás.
10-11. évfolyamon a szakmát tanulják a fiatalok elsősorban duális képzés során, azaz
vállalatoknál, vállalkozásoknál töltik képzési idejük hátralévő részét. Tanulmányaik
lezárásaként szakmai vizsgát tesznek. Lehetőség van rá, hogy a 3 év után a tanulmányok
folytatásával 2 év alatt érettségit szerezzen a diák.
Ösztöndíj
Az első tanévben általános szakképzési ösztöndíjat kap minden tanuló, melynek összege a
mindenkori minimálbér 10 %-a. A 10. évfolyamtól a tanulók szakképzési munkaszerződést
kötnek a vállalatokkal, vállalkozásokkal, melynek keretében önálló jövedelemre tesznek szert.
Felvétel a szakképző iskolába
A jelentkezés az általános felvételi eljárás szabályai szerint történik. A jelentkezők számára
felvételi vizsgát nem tartunk, felvételi rangsor meghatározása a 7. osztály év végi és 8. osztály
félévi eredményei alapján történik magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és idegen

nyelv tantárgyakból. A beiratkozás feltétele az egészségügyi alkalmasság, és a
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés.
Különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő) tanulók jelentkezését is várjuk.
II. Egyéb információk
Intézményünk felújított, modernizált épületben, családias légkörben várja a diákokat, de
elengedhetetlen a tanulói érdeklődés az adott ágazat, szakma iránt. A belváros szívében, pár
percre a buszpályaudvartól található iskolánkban jól felszerelt tantermekkel és tanműhellyel
várjuk az érdeklődő fiatalokat. Lehetőség van igény szerint napi egyszeri főétkezésre.

Pápai SZC Faller Jenő Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégium
8100 Várpalota, Szent István út 1.
E-mail: info@falleriskola.hu
Honlap: www.falleriskola.hu
Igazgató: Hajdu István
Pályaválasztási felelős: Kedves Albert
OM azonosító szám: 203047
Telephely kód: 008
__________________________________________________________________________

Pályaválasztási rendezvényeink:
 Online igazgatói és osztályfőnöki fórum (2020.11.18. szerda 16.00-17.00)
 Online Szülői Fórum (2020.12.02. szerda 16.00 – 17.00)
Mindegyik rendezvényünk előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztrációs felület a
www.falleriskola.hu/palyavalasztas oldalon az esemény előtti két hétben lesz elérhető.

 Intézményünk széles és változatos szakmakínálatot nyújtó középiskola, ötéves













Technikumi és hároméves Szakképző iskolai képzési formákkal.
Iskolánk különböző előképzettségű fiatalok és felnőttek számára biztosítja a
szakképzettséghez valamint az érettségihez jutást, személyiségük sokoldalú
kibontakoztatását nappali és esti képzésben.
Tantermeink, tanműhelyeink a kor követelményeinek megfelelő felszereltséggel,
rendezett környezetben várják tanulóinkat. Céges partnereinkkel szoros
együttműködésben képezzük a jövő szakembereit.
Oktatásunkban és nevelésünkben nagy figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra,
továbbá a nehéz körülmények okozta hátránnyal induló tanulók felzárkóztatására.
Tornaterem, tornaszoba, konditerem, sportpálya áll tanulóink rendelkezésére.
Családias, jól felszerelt kollégium várja a távolabbról érkező diákokat.
Kimagasló eredmények a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen és az Országos
Honvédelmi Versenyeken.
Digitális Közösségi Alkotótér várja a robotika, digitális technológiák, automatizáció
iránt érdeklődőket. A CISCO Hálózati Akadémia tagjaként CISCO modulok elsajátítása
és vizsgalehetőség.
Az országban egyedülálló módon a Honvéd-kadét ágazati képzés az MH BHK szakmai
támogatásával valósul meg. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika
Partneriskolája vagyunk.
Iskolánk együttműködési megállapodást kötött a Várpalotai Bányász Sportkörrel és a
Várpalotai Kosárlabda Klubbal. A Sport technikumi ágazat tanulói asztalitenisz,
kézilabda, kosárlabda és labdarúgás sportágakban az egyesületekben versenyszerűen
sportolhatnak.
2019-ben elnyertük az Ökoiskola és a Kiemelt Pénziránytű Iskola címeket. 2020-tól a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fogyasztói Tudatosságra Nevelő Iskola címével
rendelkezünk és az Oktatási Hivatal Bázisintézménye vagyunk.
2014 óta rendszeres résztvevői vagyunk ERASMUS+ programoknak, tanulóink
szakmai
gyakorlaton
vehetnek
részt
Horvátországban,
Finnországban,
Franciaországban.
Felvételi rangsorokat az általános iskolai eredmények alapján állapítjuk meg.

A meghirdetett tanulmányi területek leírása:

 Technikum (5 éves): A tanuló a 4. év végén előrehozott érettségit tehet (magyar,
történelem, matematika tantárgyból). Az ötödik év végén technikus vizsgát és
idegen nyelv érettségit, vagy teljes érettségit és technikusi vizsgát tesz. A technikus
vizsga az ötödik tantárgynak számít - emelt szinten - az érettségi
vizsgaeredménybe.
 Szakképző iskola (3 éves): 3 év alatt középszintű szakmai végzettség

Iskolánkban induló képzési formák:

III.

Technikum

Kód

Technikum/Ágazat

Kimenet

8001

ElektronikaElektrotechnika

érettségi +
elektronikai
technikus
érettségi +
honvéd kadét

8002

8003

8004

Honvédelem

Informatika és
távközlés

Sport

érettségi +
informatikai
rendszer- és
alkalmazás
üzemeltető
technikus;
szoftverfejlesztő
és- tesztelő
technikus
érettségi +
fitness- wellness
instruktor;
sportedzősportszervező

Időtartam

A jelentkezés
határideje

5 év

2021.02.15.

egészségügyi
5 év

2021.02.15.

Kereskedelem

8006

Közlekedés és
szállítmányozás

8007

Rendészet

kereskedő és
webáruházi
technikus+
érettségi
logisztikai
technikus
érettségi +
közszolgálati
technikus

8 általános,
alkalmasság
egészségügyi
alkalmasság
8 általános,

5 év

2021.02.15.

egészségügyi
alkalmasság

8 általános,
5 év

2021.02.15.

egészségügyi
alkalmasság

érettségi +
8005

A
beiratkozás
feltétele
8 általános,

8 általános,
5 év

5 év

2021.02.15.

2021.02.15.

egészségügyi
alkalmasság
8 általános,
egészségügyi

5 év

2021.02.15.

8 általános,
alkalmasság
egészségügyi
alkalmasság

II. Szakképző Iskola

Kód

Szakképző
Iskolai
képzés/Ágazat

Megnevezés

Időtart
am

A
jelentkezés
határideje

A beiratkozás
feltétele
8 általános,

8101

8102

8103

8104

ElektronikaElektrotechnika

Villanyszerelő

Építőipar

Burkoló; festő,
mázoló,
tapétázó;
kőműves

Épületgépészet

Központifűtésés gázhálózat
szerelő

Gépészet

Hegesztő; ipari
gépész*

Kereskedelem

Kereskedelmi
értékesítő

Szociális

Gyermek- és
ifjúsági
felügyelő;
szociális ápoló
és gondozó*

Turizmusvendéglátás

Cukrász;
panziósfogadós;
pincérvendégtéri
szakember;
szakács*

Élelmiszeripar

Szőlészborász

3 év

2021.02.15.

egészségügyi
alkalmasság
8 általános,

3 év

2021.02.15.

egészségügyi
alkalmasság
8 általános,

3 év

2021.02.15.

egészségügyi,
pályaalkalmassá
g
8 általános,

3 év

2021.02.15.

egészségügyi
alkalmasság
8 általános,

8105

8106

8107

8108

3 év

2021.02.15.

egészségügyi
alkalmasság
8 általános,

3 év

2021.02.15.

egészségügyi
alkalmasság

8 általános,
3 év

2021.02.15.

egészségügyi
alkalmasság

8 általános,
3 év

2021.02.15.

egészségügyi
alkalmasság

A felvétel feltétele ágazatonként meghatározottan egészségügyi és pályaalkalmassági
követelmények teljesítése lehet.

Felvételi rangsor kialakítása:

 Az intézményben az általános iskola 7. osztály év végi és 8. osztály félévi eredményei
kerülnek beszámításra magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv és
matematika tantárgyakból. A felvételi eljárási rendben figyelembe vett tantárgyak
esetén képzett pontszámból rangsort alakítunk ki.
 A Honvédelem és Sport technikumi ágazati képzések esetén előzetes motivációs
beszélgetésen történő megfelelés szükséges.

Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Technikum és Kollégium
8500 Pápa, Veszprémi út 45.
Tel: 89/324-900
E-mail: info@papaiszakkepzo.hu
Igazgatói feladat ellátásával megbízott
szakmai igazgatóhelyettes: Koppány Jánosné
Pályaválasztási felelős: Obermayer Rita igazgatóhelyettes
OM azonosító szám: 203047
Telephely kód: 003

__________________________________________________________________________

Iskolánkban induló képzési formák:

IV. Technikum

Kód

Megnevezés

Kimenet

3001

Pénzügyi-számviteli
ügyintéző

3002

Vállalkozásiügyviteli ügyintéző

3003

Logisztikai
technikus

3004

Kereskedő és
webáruházi
technikus

érettségi +
pénzügyiszámviteli
érettségi
ügyintéző+
vállalkozásiügyviteli ügyintéző
érettségi +
logisztikai
technikus
érettségi +
kereskedő és
webáruházi
technikus

A
jelentkezés
határideje

A
beiratkozás
feltétele

5 év

2021.02.19.

8 általános

5 év

2021.02.19.

8 általános

5 év

2021.02.19.

8 általános

5 év

2021.02.19.

8 általános,
egészségügyi
alkalmassági

Időtartam

Képzéseink rövid ismertetése
Gazdálkodás és menedzsment ágazat
A közgazdasági és az ügyviteli szakmaterületet foglalja magába. Az irodai munkavégzéshez
nélkülözhetetlen adminisztrációs, informatikai és gazdasági szakmai ismereteket nyújt a
tanulók számára. A termelő, szolgáltató vállalatok és az államigazgatási intézmények részére
biztosít gazdasági és ügyviteli szakembereket.
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A gazdálkodó szervezetek gazdasági tevékenységével összefüggő:

 könyvelési feladatok,
 számítógépes programok használata,
 nyilvántartások vezetése,
 pénzügyi műveletek előkészítése, lebonyolítása.
 A pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés birtokában végzett tanulóink
 gazdasági területen széles körben tudnak elhelyezkedni,
 lehetőségük van továbbtanulásra a gazdasági felsőoktatásban és

 magasabb szintű szakképzettséget szerezhetnek (mérlegképes könyvelő, adótanácsadó,
banki szakemberek).

Vállalkozási-ügyviteli ügyintéző
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A vállalkozás ügyviteli feladatainak végrehajtása:

 közreműködik a számviteli és pénzügyi feladatok ellátásában,
 feladata a kapcsolattartás a munkatársakkal és az ügyfelekkel,
 rendezvények, programok szervezése.
 A vállalkozási-ügyviteli ügyintéző szakképesítés birtokában végzett tanulóink
 a gazdasági szférában képesek ügyintézőként ügyviteli feladatokat ellátni,
 tovább tanulhatnak a gazdasági felsőoktatásban,
 magasabb szintű szakképzettséget szerezhetnek (mérlegképes könyvelő, adótanácsadó,
banki szakemberek).

Közlekedés és szállítmányozás ágazat
A technikai és technológiai fejlődés következtében szükség van a jól képzett műszaki
szakemberekre. Az ágazatban oktatott szakképesítések megszerzésével a végzett fiatalok a
közlekedés és a szállítmányozás különböző területein tudnak elhelyezkedni.

Logisztikai technikus
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A vállalkozás logisztikai feladatainak tervezése, lebonyolítása:






a logisztikai rendszerekkel kapcsolatos vezetői munka támogatása,
fuvarozási mód kiválasztása,
útvonal megtervezése,
készletraktározási és –kezelési feladatok.

A logisztikai technikus szakképesítés birtokában végzett tanulóink

 a szállítmányozással kapcsolatos szervezőmunka és
 a logisztikai tervezés elvégzésére képesek,
 így a vállalati hatékonyságot befolyásoló fontos munkaterület betöltésére
alkalmasak.

Kereskedelem ágazat
A kereskedelmi tevékenységet ellátó szakemberek feladata az online és a klasszikus értékesítés.
Végzik az áruforgalom tervezését, irányítását, lebonyolítását; a vállalatok egymás közötti,
valamint a vállalat és vásárlók közötti értékesítéssel kapcsolatos kereskedelmi és webáruházi
tevékenységet. Elhelyezkedési lehetőséget a kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások
kínálnak.

Kereskedő és webáruházi technikus
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
 az áruforgalom tervezése, irányítása, lebonyolítása,
 az áruk adás-vétele,
 kereskedelmi és webáruházi értékesítés.
A kereskedő és webáruházi technikus szakképesítés birtokában végzett tanulóink
 képesek a kereskedelmi egységeket szabályszerűen működtetni,
 a vállalkozás nyereséges gazdálkodása érdekében alkalmazni tudja a gazdasági, jogi és
marketing ismereteit,
 ismeri a fizikai valóságban működő és az online világban működő kereskedelem adta
lehetőségeket,
 ismeri az elektronikus beszállítói rendszerek folyamatszervezését, logisztikai
informatikai megoldásait.
Felvétel a technikumba:
A jelentkezés az általános felvételi eljárás szabályai szerint történik. Központi írásbeli felvételi
vizsgát nem kell tennie a jelentkezőknek. A felvétel a felső tagozatos tanulmányi eredmények
átlaga alapján képzett, hozott pont alapján történik.

A felvételi pontok kiszámítása a következő tantárgyak jegyeinek összesítésével történik:
 ötödik év végi magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv,
 hatodik év végi magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv,
természetismeret,
 hetedik év végi magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, földrajz,
 nyolcadik osztály I. félévi magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, idegen
nyelv, földrajz.

V. Egyéb információk
A diákok 4 közismereti tantárgyból (matematika, magyar, történelem, idegen nyelv) tesznek
érettségi vizsgát. Az 5. érettségi tantárgy a 13. év végén tett szakmai vizsga. A technikusi vizsga
emelt szintű érettségi vizsgának felel meg.
Iskolánk épületében kollégiumi ellátás biztosított. A 9. és 10. évfolyamon az ösztöndíj
minimálbér 5%-a, 11-13. évfolyamon az ösztöndíj nagysága függ a tanulmányi eredménytől és
elérheti a minimálbér 35%-át is. A megszerzett végzettség beszámítására lehetőség van
felsőoktatási intézménybe.

Pápai SZC
Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium
8420 Zirc, Alkotmány utca 16.
Tel: 88/595-010
Fax: 88/595-020
E-mail cím: iskola@rszi-zirc.hu
Honlap: www.rszi-zirc.hu
Igazgató: Horváth Attila
Pályaválasztási felelős: Gartner József
OM azonosító szám: 203047
Telephely kód: 004

Pályaválasztási rendezvények (nyílt nap):
Az idei tanévben a járványhelyzet miatt nincsen lehetőségünk nyílt napokat szervezni.
A képzésekkel, iskolánkkal kapcsolatos információt a honlapunkon található Pályaválasztási
kiadványunkban talál.
Bővebb tájékoztatást telefonon és e-mailben tudunk adni. Kérjük, keressen minket bizalommal!

Induló képzési formák:

I. Technikum:
A technikum a minőségi szakmai oktatás helyszíne. A megszerezhető technikumi
szakképzettség középvezetői szintű ismereteket biztosít, az ötéves képzés egyesíti a gimnázium
és a szakmatanulás előnyeit. Matematikából, magyarból, történelemből és egy idegen nyelvből
ugyanazt a tananyagtartalmat, ugyanolyan óraszámban kell elsajátítanod, mint a
gimnáziumban. Ezekből a közismereti tárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás. A
technikumban érettségizőknek nem kell ötödik érettségi tantárgyat választani, mivel a szakmai
vizsga beszámít az érettségi tantárgyak közé. Az öt év elvégzése után egyszerre kapod kézbe
az érettségi bizonyítványt és a technikusi oklevelet, valamint még nyelvvizsga megszerzésére
is lehetőség van. A technikumban végzettek jelentős előnyt élveznek majd a felsőoktatási
felvételinél, a szakirányú továbbtanulásnál.

II. Szakképző iskola:
A szakképző iskola hároméves, itt képezzük a szakmák mestereit. Az ágazati ismereteket adó
első év után történik a szakmaválasztás. A következő két évben duális képzés formájában,
elsősorban vállalatoknál, vállalkozóknál tudod elsajátítani a választott szakmához kapcsolódó
gyakorlatokat. A szakmai bizonyítvány megszerzését követően lehetőséged van az érettségi
bizonyítvány megszerzésére is.
Mindkét képzési formában jogosult a tanuló ösztöndíjra.
Ösztöndíj az Ágazati alapoktatásban (technikum: 9-10. évfolyam, szakképző iskola: 9.
évfolyam), és a Szakirányú oktatásban (technikum: 11-13. évfolyam, szakképző iskola: 10-11.
évfolyam) is.

Iskolarendszerű nappali képzések:

Ssz.

Ágazat megnevezése

Megszerezhető
szakképesítés(ek)
megnevezése

Képzés
időtarta
ma

Jelentkezés
feltételei

határideje

I. Technikum
4001

Közlekedés és
szállítmányozás*

Logisztikai technikus

5 év

8
általános

2021.
02.19.

4002

Gépészet*

Gépgyártástechnológiai technikus

5 év

8
általános

2021.
02.19.

4003

Szociális*

Kisgyermekgondozó, nevelő

5 év

8
általános

2021.
02.19

Burkoló

3 év

8
általános

2021.
02.19.

Festő, mázoló, tapétázó

3 év

8
általános

2021.
02.19.

Gépi és CNC
forgácsoló

3 év

8
általános

2021.
02.19.

Ipari gépész

3 év

8
általános

2021.
02.19.

Mezőgazdaság és
erdészet*

Mezőgazdasági
gépész**

3 év

8
általános

2021.
02.19.

Turizmusvendéglátás*

Szakács

3 év

8
általános

2021.
02.19.

Panziós-fogadós

3 év

8
általános

2021.
02.19.

Kereskedelmi
értékesítő

3 év

8
általános

2021.
02.19.

1 év

8
általános

2021.
02.19.

II. Szakképző iskola
Építőipar*
4101

4102

4103

4104

4105
4106

Gépészet*

Kereskedelem*

Orientációs évfolyam

* A tanuló ösztöndíjra jogosult.
** A szakmával kapcsolatos „T” kategóriás jogosítvány megszerzését az Iskola
támogatja.

Felvételi:
Felvételi vizsga nincs. A felvételi kérelem elbírálásánál az általános iskola 7. év végi és a 8.
félévi eredmények számítanak. A jelentkezők egészségügyi alkalmassági és pályaalkalmassági
vizsgálaton vesznek részt.

Ágazat
megnevezése

Megszerezhető
szakképesítés
megnevezése

Képzés
időtartama

Jelentkezés
feltételei

határideje

érettségi

2021.
06.
15.

III. Érettségivel rendelkezőknek kínált képzés
(nappali tagozat)
Közlekedés és
szállítmányozás

Logisztikai
technikus

2 év

IV. Szakmai bizonyítvánnyal rendelkezőknek kínált képzések
(nappali tagozat)
2 éves
érettségire
történő
felkészítés

érettségi

2 év

sikeres komplex
szakmai vizsga

2 év

sikeres komplex
szakmai vizsga,
vagy érettségi

2020.
06.
15.

vagy
Gépészet

Gépi és CNC
forgácsoló

beszámítás:
1 év
(beszámítással)

(gépi forgácsoló,
szerszámkészítő,
gépgyártástechnológiai technikus
szakképesítés)

2021.
06.
15.

Felnőttképzés

Intézményünkben folyamatosan indítjuk felnőtteknek szóló képzéseinket. Az első két
szakma megszerzése ingyenes. A meghirdetett képzésekről honlapunkon tájékozódhat,
bővebb tájékoztatás telefonon, vagy e-mailben kérhető.

Az iskola története:

Iskolánk őse az 1891-ben alapított általános irányú Iparostanonc Iskola volt, mely 1948-ig
a község tulajdonát képezte. Feladata volt a helyben működő kisiparosok utánpótlásának
nevelése. Mivel az iskolának külön épülete nem volt, a tanítás az általános iskola épületében
folyt délutánonként.

1951-ben - miután a ciszterci rendet feloszlatták - az apátsági épületbe költözött és fő
profiljává a vájárképzés vált. Az 1964/65-ös tanévben megszűnt a vájárképzés és megindult
a mezőgazdasági gépszerelők, az építőipari és egyéb ipari szakmák, pl. esztergályosok,
bútorasztalosok, lakatosok, villanyszerelők oktatása.

1969-ben felépült a százhúsz férőhelyes tanműhely, a tanulólétszám százhúsz főről
hatszázötvenre emelkedett. 1986-tól kezdődően indítunk érettségit adó szakközépiskolai
osztályokat. 1986-től mezőgazdasági gépész szakközépiskolai képzést is folytattunk.
Iskolánk 60 ha-os tangazdaságot üzemeltet. Szakmáinkkal a zirci kistérség családjainak,
vállalkozásainak a szakember ellátásában vagyunk meghatározók.

Az 1994-ben átadott Iskola
férőhelyes Kollégium

A 2002-ben átadott 120

A 2003-ban átadott Tornacsarnok

 Intézményünk fő profilja a szakképző iskolai, illetve a technikumi képzések.
 2015-től esti rendszerű szakmai képzésekkel is várjuk az érdeklődőket INGYENES











felnőttképzés keretében.
A nevelés-oktatáshoz nemcsak a személyi, hanem a tárgyi, infrastrukturális feltételek is
adottak. Intézményünk épületének védelmére, mint természetes szimbólumra nagy
hangsúlyt fektetünk.
Oktatásunkban és nevelésünkben nagy figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra,
továbbá a nehéz körülmények okozta hátránnyal induló tanulók felzárkóztatására.
Kollégiumi elhelyezés biztosított: 120 fős, korszerű, 2002-ben épült kollégiumunkban
családias környezetben várjuk tanulóinkat.
2003-ban épült a mai kor követelményeinek minden téren megfelelő tornacsarnokunk.
Iskolánk informatikai felszereltsége magas szintű.
„Közoktatás minőségéért díjat” 2006-ban nyertük el.
2016-ban az „ÖKOISKOLA” címmel gazdagodott intézményünk, melyet újra
elnyertünk 2020-ban, célunk az Örökös Ökoiskola cím elnyerése.
2018-ban „Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola” címmel gazdagodott intézményünk.
Több alkalommal sikeresen pályáztunk az ERASMUS+ és a Határtalanul! programokra,
mely keretén belül hasznos, a szakmákhoz köthető utazásokat valósítottunk meg.
A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.

Pétfürdői Kolping Katolikus Szakképző Iskola, Szakiskola,
Általános Iskola és Kollégium
8105 Pétfürdő, Hősök tere 10.
OM azonosító: 100522, Telephely kód: 001
Tel: 88/476-211, Fax: 88/476-042
E-mail cím: petfurdo@okt.koszisz.hu
Internet cím: www.kolpingpet.hu
Igazgató: Bognárné Nagy Tímea
Címzetes igazgató – pályaválasztási felelős: Fodor Tamás

Iskolánk:
Intézményünk 1998. szeptember 1-től kezdte meg működését.
Képzésünkbe való bekerülés lényeges eleme, hogy nem a kizáró okokra, hanem a pozitív
szemléletre, a diagnózisra és az egyéni támogatásra kerül a hangsúly.
Várunk és fogadunk minden fiatalt, felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül.
A vallási érzelmű tanulóknak hitbeli – lelki fejlődésükhöz minden segítséget megadunk.
Támogató otthonra találhatnak nálunk tehetségesek és tanulmányaikban elmaradottak egyaránt.
A szakmai, lelki képzés mellett tanulást segítő, felzárkóztató és szabadidős foglalkozásokat
szervezünk.
Célunk, hogy növendékeink az általános emberi értékeket magukévá tévő, családjukat és
munkájukat szerető keresztény emberekké váljanak.
Szabadon választható tantárgyaink között a katolikus és az evangélikus-református hittan, a
német nyelv szerepel.
Az iskola országos beiskolázású, kollégiumi elhelyezést leányoknak és fiúknak is biztosítunk.

Iskolánkban induló képzési formák:
I.
Kód

0032

0033

0034

0035

0036

0037

SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Ágazat

Kimenet

A jelentkezés
határideje

A beiratkozás
feltétele

3 év

2021.
02.19.

8 általános iskolai
végzettség,
egészségügyi- és
pályaalkalmasság

3 év

2021.
02.19.

8 általános iskolai
végzettség,
egészségügyi- és
pályaalkalmasság

3 év

2021.
02.19.

8 általános iskolai
végzettség,
egészségügyi- és
pályaalkalmasság

2021.
02.19.

8 általános iskolai
végzettség,
egészségügyi-és
pályaalkalmasság

2021.
02.19.

8 általános iskolai
végzettség,
egészségügyi- és
pályaalkalmasság

2021.
02.19.

8 általános iskolai
végzettség,
egészségügyi- és
pályaalkalmasság

Időtartam

Szárazépítő

Építőipar

Festő,
mázoló,
tapétázó

Építőipar

Élelmiszeripar

Pék-cukrász

Turizmusvendéglátás

Szakács

Turizmusvendéglátás

Pincérvendégtéri
szakember

Szociális

Szociális
ápoló és
gondozó

3 év

3 év

3 év

Digitális pályaválasztási tájékoztatóink a járványügyi előírások függvényében előzetes
telefonon történő egyeztetés követően
2021. november 27.

(péntek )

14,00 órától

2021. december 11.

(péntek

14,00 órától

2021. január 08.

(péntek)) 14,00 órától

2021. január 15.

(péntek)) 14,00 órától

Felvétel a szakképző iskolába:
Az új iskolai rendszerű képzésben a szakképesítések mindegyike ágazati szintű, széles körű
alaptudást fog biztosítani a diákoknak. A közös ágazati tartalmak oktatására a 3 éves szakképző
iskolai képzésben a 9. évfolyamon kerül sor. Szakképzési évfolyamainkon a vendéglátás-,
építőipar, élelmiszeripar és szociális szolgáltatások szakmacsoportokhoz kapcsolódó
területekre képez középfokú végzettségű szakembereket, szakmunkásokat.
A jelentkezés a hivatalosan közzétett felvételi eljárás alapján az általános iskolában, illetve az
általános iskolai tanulmányait már korábban befejezett fiataloknak az iskolánk
honlapján megtalálható belső jelentkezési lapon történik. Felvételi vizsgát nem tartunk. a
felvételi sorrendet a felső tagozatos tanulmányi eredmények alapján állítjuk össze. A
beiratkozás feltétele az egészségi és pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés.

II. SZAKISKOLA

a) A szakiskolai tagozatunkon a gyógypedagógiai ellátás keretében biztosítjuk a tanulásban
akadályozott tanulók különleges gondozási szükségleteiből adódó nevelését, oktatását részszakmák megszerzésének lehetőségével.
Általános iskola 8. osztályát befejezett SNI (tanulásban akadályozott BNO F70) tanulók
számára szervezett 9. előkészítő éfolyamra épülve a fiatalok megismerik a választható
szakmákat, megerősítik tudásukat. Az 1 éves képzés elvégzése után további 2 év alatt
részszakmát szerezhetnek.

Kód

0041

0042

0043

Ágazat

Faipar

Építőipar

Turizmusvendéglátás

Kimenet

Időtartam

A
jelentkezés
határideje

Famegmunkál
ó

előkészítő
évfolyam+ 2 év

2021.
02.19.

8 általános iskolai
végzettség,
egészségügyi- és
pályaalkalmasság

Szobafestő

előkészítő
évfolyam+ 2 év

2021.
02.19.

8 általános iskolai
végzettség,
egészségügyi- és
pályaalkalmasság

Szakácssegéd

előkészítő
évfolyam+ 2 év

2021
02.19.

8 általános iskolai
végzettség,
egészségügyi- és
pályaalkalmasság

A beiratkozás
feltétele

0044

0045

Élelmiszerip
ar

Szociális

Sütőipari és
gyorspékségi
munkás

Háztartásvezető

előkészítő
évfolyam+ 2 év

előkészítő
évfolyam+ 2 év

2021.
02.19.

8 általános iskolai
végzettség,
egészségügyi- és
pályaalkalmasság

2021.
02.19.

8 általános iskolai
végzettség,
egészségügyi- és
pályaalkalmasság

III. Az alapiskolai végzettséggel (8. osztály) nem rendelkező fiatoknak, felnőtteknek:
Dobbantó programunkba várjuk a 16-25 év közötti tanulókat:
A Dobbantó program keretében a szakképző iskola előkészítő évfolyamán alapkompetenciafejlesztés történik, ahol mentor tanár közreműködésével minden tanuló egyéni, a saját
képességeinek és terveinek megfelelő fejlesztést kap. Ezt követően a tanuló továbbléphet a
műhelyiskolai képzésbe, ahol részszakmát tanulhat. A részszakma megszerzéséről kiállított
szakmai bizonyítvány államilag elismert alapfokú végzettséget és szakképesítést tanúsít, és
legalább egy munkakör betöltésére képesít.
A Dobbantó program célja:
• alapkompetenciahiányok csökkentése
• foglalkoztatók által elvárt kompetenciák fejlesztése
• a szakképzésbe való belépés megalapozása

A Dobbantó programban való részvétel feltételei:
A Dobbantó programban az vehet részt, aki tizenhatodik életévét betöltötte és alapfokú
végzettséggel nem rendelkezik.

Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző
Iskola és Gimnázium
8300 Tapolca, Móricz Zsigmond utca 8.
Tel: 06 87 411 287 Fax: 06 87 412 766
szechenyiszki@keri-tapolca.sulinet.hu
www.szechenyi-tapolca.baptistaoktatas.hu

A 2021-2022. tanévre meghirdetett képzéseink:

I.

Gimnázium (kód: 0011)

Elsődleges célunk, hogy felvett tanulóinkat hozzásegítsük képességeikhez igazodó, azokat
fejlesztő egyéni tanulási utak kiválasztásához. Ezért a 11. és 12. évfolyamon emelt óraszámú
oktatás választható: magyar, történelem, matematika, földrajz, biológia, kémia, illetve idegen
nyelv tantárgyakból. A kötelező érettségi tárgyakon felül, szabadon választható órákon
érettségire való felkészítés folyik természettudományos tárgyakból, informatikából, és
testnevelésből.
Felvételi vizsgát nem tartunk, a jelentkezőket általános iskolai eredményeik (5., 6., 7., év végi
8. osztály I. félévi magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem , idegen nyelv)
alapján rangsoroljuk. Az elérhető maximális pontszám: 100.
II.

Kód

0022

0024

0025

Technikum

Ágazat

Informatika
és távközlés

Kimenet

Időtartam

A jelentkezés

A beiratkozás

határideje

feltétele

Érettségi + Informatikai
rendszer és alkalmazás

8 általános,
5 év

2021. 02. 19.

üzemeltető technikus

Rendészet és

Érettségi + Közszolgálati

közszolgálat

technikus

Turizmus-

Érettségi + Szakács

vendéglátás

szaktechnikus

egészségügyi
alkalmasság
8 általános,

5 év

2021. 02. 19.

egészségügyi
alkalmasság
8 általános,

5 év

2021. 02. 19..

egészségügyi
alkalmasság

0026

0027

Turizmus-

Érettségi + Turisztikai

vendéglátás

technikus

Turizmus-

Érettségi + Vendégtéri

vendéglátás

szaktechnikus

8 általános,
5 év

2021. 02. 19..

egészségügyi
alkalmasság
8 általános,

5 év

2021. 02. 19.

egészségügyi
alkalmasság

A technikumba azokat a diákokat várjuk, akik
- érdeklődnek e szakterületek iránt és
- az érettségivel együtt egy szakmát is szeretnének megszerezni, szakirányban szeretnének a
felsőoktatásban továbbtanulni
Felvétel a technikumba:
A jelentkezés az általános felvételi eljárás szabályai szerint történik. A technikumi felvétel
minden esetben a felső tagozatos tanulmányi eredmények alapján hozott pont
figyelembevételével történik.
A beiratkozás feltétele az egészségügyi alkalmasság.

III.

Szakképző iskola
Kimenet

Kód

Megnevezés

Épület- és
0031
szerkezetlakatos

0032 Hegesztő

Központifűtés- és
0042 gázhálózat
rendszerszerelő

(Szakma azonosító Időtartam
száma)

4 0732 10 03

4 0715 10 08

4 0732 07 03

3 év

3 év

3 év

A jelentkezés
határideje

A beiratkozás
feltétele

2021. 02 19.

8 általános,
egészségügyi
alkalmasság

2021. 02 19.

8 általános,
egészségügyi
alkalmasság

2021. 02 19.

8 általános,
egészségügyi
alkalmasság

Víz- és
0043 csatornarendszerszerelő

4 0732 07 04

3 év

2021. 02 19.

8 általános,
egészségügyi
alkalmasság

0051 Cukrász

4 1013 23 01

3 év

2021. 02 19.

8 általános,
egészségügyi
alkalmasság

4 1013 23 04

3 év

2021. 02 19.

8 általános,
egészségügyi
alkalmasság

4 1013 23 05

3 év

2021. 02 19.

8 általános,
egészségügyi
alkalmasság

0052

Pincér- vendégtéri
szakember

0053 Szakács

A szakképző iskolai képzés közös jellemzői:
- A gyakorlati oktatás az első évben iskolai tanműhelyben-, tanétteremben, tankonyhában
folyik, a második és harmadik évben döntően vállalatoknál történik.
- Idegen nyelv: német vagy angol
- A szakmai képzésre való felvétel feltétele a szakmai alkalmassági és az egészségügyi
követelményeknek való megfelelés. A szakmai alkalmassági vizsgáról és az egészségügyi
vizsgálatról a jelentkezők külön értesítést kapnak.
- Túljelentkezés esetén a szakmai- és egészségügyi alkalmassági vizsgán megfelelt
jelentkezőket általános iskolai eredményeik (5, 6, 7, év végi 8. osztály I. félévi magyar
nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem , idegen nyelv) alapján rangsoroljuk. Az
elérhető maximális pontszám: 100. Pontegyenlőség esetén a szakmai- és egészségügyi
alkalmassági vizsgán megfelelt sajátos nevelési igényű tanulókat előnyben részesítjük.
Korszerűen felszerelt tantermekkel, tanműhellyel, tankonyha-, tanétterem komplexummal,
szakértő oktatókkal az egész megyéből várjuk az érdeklődőket. Kollégiumi férőhelyet
biztosítunk. Másodévtől segítséget nyújtunk a gyakorlati munkahely kiválasztásában, a
tanulószerződés megkötésében.
A szakmatanulást annak ajánljuk, aki
- minél hamarabb szakmához akar jutni;
- a rövid távú tervei között még nem számol az érettségivel;
- a választott szakma gyakorlásához szükséges fizikai és személyiségbeli követelményeknek
megfelel.
A szakmai alkalmassági vizsga követelményei:
A szakmai alkalmassági vizsga a szakmai gyakorlati ismeretek elsajátításához szükséges
alapvető képességek (bemeneti kompetenciák) vizsgálatára terjed ki. Az alkalmassági vizsga
formája: beszélgetés.

Iskolánkról

A 130 éves szakképzési múlttal rendelkező, de jelenlegi struktúrájában, jelenlegi székhelyén
1985 óta működő iskola a tapolcai és környékbeli tanulók és munkáltatók igényeihez
alkalmazkodva alakítja képzéseit. Az iskola fenntartója 2012. szeptember 1-től a Baptista
Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy.
A vegyes profilú Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium elég
nagy ahhoz, hogy a korszerű tanítási-tanulási folyamathoz szükséges tudás- és
eszközpotenciállal rendelkezzen, és elég kicsi ahhoz, hogy kellő figyelem, törődés jusson
minden egyes tanulóra.
Nagy hangsúlyt fektetünk intézményünkben a tehetséggondozásra, ennek keretében diákjainkat
folyamatosan szakmai illetve tantárgyi versenyeken indítjuk. 2019-ben a VI. Gasztronómiai és
Bibliaismereti versenyen cukrász kategóriában 1. helyezést értek el tanulóink. A szakma kiváló
tanulója versenyen központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő tanulónk 4. helyezést ért el.
2017-ben és 2018-ban tíz vendéglátásszervező-vendéglős, kettő cukrász és egy szakács tanuló
olyan teljesítményt értek el, hogy mentesültek az év végi szakmai vizsga írásbeli része alól. Az
itt elért eredményeiket a vizsgán száz százalékosnak kell beszámítani és jeles vizsgaosztályzattal kellett értékelni. A legfényesebb eredményeket az épületgépészeti szakmákban
értük el. A versenyek döntőiben a közelmúltban kettő első helyezést, három második helyezést,
egy első helyezést és egy ötödik helyezést szereztünk.
A „Nők Lapja Iskolaválasztó 2015” és a „Nők Lapja Iskolaválasztó 2016” c. kiadványok
megnevezik az ország 10 legsikeresebb egyházi középiskoláját. Iskolánk mindkét évben e
rangsor harmadik helyezettje volt.
Iskolánk a LanguageCert Nemzetközi Angol Nyelvvizsgaközpont akkreditált Vizsgahelye,
így bármilyen szintű államilag elismert angol nyelvvizsga helyben is letehető. A vizsgáztatók
az iskola angol tanárai.
Iskolánk a CISCO hálózati akadémiai közösség tagja. A Cisco Systems, Inc. által kifejlesztett
tananyagokat oktatjuk, az iparágban használt legújabb hálózati eszközök felhasználásával.
Szakmai sikereinkről, az iskolai életről, rendezvényeinkről, nemzetközi kapcsolatainkról
információk honlapunkon: http://szechenyi-tapolca.baptistaoktatas.hu/ és Facebook
oldalunkon.

A COVID - 19 járvány miatt felvételi tájékoztatókat nem tartunk. Képzéseink indításának
körülményeiről, a konkrét szakmákról elektronikus felületeinken, e-mail-ben és telefonon
adunk részletes tájékoztatást az érdeklődőknek.

Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
8100 Várpalota, Szent Imre út 9.
OM azonosító: 037935
Telephely azonosító: 001
Telefon/fax: 06-88-472-991
Mobil: 06-30-8115251
E-mail cím: thurigy@gmail.com
Internet cím: www.thuri-varpalota.hu
Intézményvezető: dr. Dobos Tamás
Pályaválasztási felelős: Bakonyi Borbála

A pályaválasztási rendezvényünk időpontja:
2020. december 01. (kedd)

17.00 óra online tájékoztató a szülőknek

Induló képzések:
Tagozatkód

Képzés elnevezése
Emelt szintű idegen nyelvi képzés (nyelvi
előkészítővel)
Emelt szintű matematika és természettudomány
tagozatos képzés

időtartama

létszám

1+4 év

1 osztály

4 év

0,5 osztály

0003

Emelt szintű humán tagozatos képzés

4 év

0,5 osztály

0004

Emelt szintű vizuális kultúra (művészeti)
tagozatos képzés

4 év

0,5 osztály

0005

Emelt szintű digitális kultúra tagozatos képzés

4 év

0,5 osztály

0001
0002

Képzési formák ismertetése:
 Emelt szintű idegen nyelvi képzés (nyelvi előkészítővel) - 1 osztály
tagozatkód 0001
A tanulók az első tanévben az idegen nyelveket (angol és német nyelv) az összes óraszám több
mint 50 %-ában (heti 18 óra) tanulják, és a többi évfolyamon is kiemelt szerepet kapnak ezek a
tantárgyak, így tanulóinknak öt éven át naponta van idegen nyelv órájuk. A csoportbontás miatti
kis létszámú tanulócsoportokban lehetőség nyílik angol és német nyelvből az elmélyült
nyelvgyakorlásra. A diákok az iskola külföldi kapcsolatai révén eljuthatnak Európa több
országába. Intézményünk magas színvonalú idegen nyelvi képzése következtében sok tanulónk

tett sikeres középfokú, vagy felsőfokú állami nyelvvizsgát, valamint emelt szintű érettségit. A
magas színvonalú idegen nyelv ismeret és informatikai tudás nagy előnyt jelent számukra a
továbbtanulásban, az idegen nyelven folyó képzésekben és a munkába állásnál is.
 Emelt szintű matematika-természettudomány tagozatos képzés - 0,5 osztály
tagozatkód 0002
Az országban megnövekedett az igény a műszaki és a természettudományos végzettséggel
rendelkező szakemberek iránt. A képzés keretében emelt óraszámban oktatjuk a matematika,
valamint a természettudományos tárgyakat. A biológia, a fizika, a földrajz és a kémia tantárgyak
magasabb óraszámú oktatása lehetőséget teremt arra, hogy a tanulók sikeres emelt szintű
érettségi vizsgát tegyenek ezekből a tantárgyakból, és tanulmányaikat a felsőoktatás
természettudományos- (biológus-, orvos-, stb.) vagy mérnök-képzésében (biomérnök, gépészvegyész-, kertészmérnök, stb.) folytathassák. Az ismeretek elsajátítását és a tehetséggondozást
jól felszerelt laboratóriumaink is biztosítják. A matematika emelt óraszámú oktatásával
szeretnénk segíteni azokat, akik műszaki, közgazdasági, illetve pénzügyi vonalon szeretnének
továbbtanulni.
 Emelt szintű humán tagozatos képzés - 0,5 osztály
tagozatkód 0003
A tagozat keretében a tanulók emelt óraszámban tanulják a magyar nyelv és irodalom, valamint
a történelem tantárgyakat. Az angol és a német nyelv mellett 11. évfolyamtól harmadik idegen
nyelvként a latint oktatjuk. A képzési forma keretében megismerik a tanulók a humán
műveltség alapjait, segítjük az eligazodást a jelenben, kialakítjuk a helyes erkölcsi értékrendet
és a jövő iránti felelősséget. A humán műveltséget jelentő tantárgyak oktatásával megalapozzuk
a közéleti, közszolgálati, önkormányzati, média és a civil szféra területén továbbtanulni és
elhelyezkedni kívánó tanulók tudását.
 Emelt szintű vizuális kultúra (művészeti tagozatos) képzés - 0,5 osztály
tagozatkód 0004
A képzés keretében a tanulók művészi rajzot, művészettörténetet, szerkesztő- és ábrázoló
geometriát tanulnak. A tagozat lehetőséget teremt a grafikai ábrázolás és a művészi festés
megismerésére, az olaj - és akrilfestés technikáinak elsajátítására is. A tanulók a képzésben
elmélyítik művészettörténeti ismereteiket. Nemcsak a képzőművészeti pályák iránt
érdeklődőknek ajánljuk, hanem azoknak a tanulóknak is, akik érettségi után ezzel kapcsolatos
szakmát (dekoratőr, kiadványszerkesztő, kirakatrendező, bőrdíszműves, porcelánfestő,
lakberendező, belső építész stb.) kívánnak tanulni.

 Emelt szintű digitális kultúra tagozatos képzés - 0,5 osztály
tagozatkód 0005
A kor igényeihez igazodva a digitális kultúra tagozaton a diákokat az emelt informatika
érettségire való felkészítésen túl bevezetjük a robotika, a 3D nyomtatás, a kép-és
videószerkesztés, a weblapfejlesztés és a digitális rajzolás rejtelmeibe.
A megszerzett tudás birtokában az emelt informatika érettségi lehetőségén túl könnyen
bekerülhetnek a mérnök-informatikus vagy műszaki informatikus egyetemi karokra.
Felvételi eljárás rendje:
A felvételi kérelmekről a tanulmányi eredmények alapján döntünk. A legnagyobb súllyal a
kötelező érettségi tárgyak: magyar, történelem, matematika, idegen nyelv és egy választott
természettudományos tárgy (amelyből a legjobb jegye van a tanulónak) osztályzatait vesszük
figyelembe. A vizuális kultúra emelt óraszámú (művészeti) képzéshez szükséges képességek,
készségek meglétéről alkalmassági elbeszélgetésen győződünk meg.
Fontos információk az iskoláról:
Tanulóink két idegen nyelvet tanulnak: angol és német nyelvet, a humán tagozaton latin nyelvet
is. A nehézségekkel küzdő tanulókra is odafigyelünk, megfelelő tanulási módszerek
kialakításával, tanulási programokkal segítjük őket. Az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat
kínáljuk: sportkör, énekkar, olvasó kör, dráma, néptánc, társastánc, rajz, programozó, robotika
szakkör. Diákjainknak kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani, menzai étkezést pedig minden
tanulónk igényelhet.
Fontos számunkra, hogy diákjaink az élő idegen nyelvet hasonló korosztályú diákokkal
találkozva használják, ezt támogatják a nyertes Erasmus + pályázataink, ahol angol és német
nyelven kommunikálnak 6 külföldi ország tanulóival, és helyben ismerkedhetnek meg a
kultúrájukkal. Magyarságtudatunk erősítése érdekében a „Határtalanul” program keretében a
kiválasztott osztályok Erdély és a Felvidék magyarlakta településeinek fiataljaival és történelmi
értékeivel ismerkednek. Diákönkormányzatunk aktív együttműködéssel szépíti a környezetet
és színesíti a tanórán kívüli programokat.

Türr István Gimnázium és Kollégium
8500 Pápa, Fő utca 10.
Intézményvezető: Németh Zsolt (igazgato@turrgimnazium.hu)
Telefon: 89/324-394
Pályaválasztási felelős: Gálné Kardos Judit intézményvezető-helyettes
(kardosjuco@gmail.com)
OM azonosító: 037185

Induló képzések és kódszámaik
0001 ötévfolyamos gimnázium (nyelvi előkészítő+4 évfolyamos általános gimnázium):
Induló osztályok száma: 1;
Engedélyezett létszám: 28 fő
0002 Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP előkészítő+4 évfolyamos gimnáziumi
képzés):
Induló osztályok: 1;
Engedélyezett létszám: 28 fő
0003 nyolc évfolyamos gimnázium

Induló osztályok: 1
Engedélyezett létszám: 28 fő
A képzési formák ismertetése
Öt évfolyamos gimnázium (nyelvi előkészítő+4 évfolyamos gimnázium, általános tanterv)
A nyelvi előkészítővel induló képzésünk célja, hogy a diákok gimnáziumi tanulmányaik
végén magas szintű és jól használható nyelvtudással rendelkezzenek. A magas óraszámban
oktatott angol/német nyelv és informatika esélyt ad arra, hogy minden tanuló sikeres legyen a
felsőoktatásban és a nemzetközi munkaerőpiacon. A hagyományos tárgyak közül, a
kerettantervi előírásoknak megfelelően, a matematika és a magyar került be az órarendbe-ezen
belül az új ismeretek tanítása mellett a meglévő tudásanyag felelevenítésére, az esetleges
hiányosságok pótlására helyeződik a hangsúly.
A gimnázium további négy évében tanulóink érdeklődésük és továbbtanulási szándékuk
figyelembe vételével kapnak magas színvonalú általános képzést mind a humán tárgyakból,
mind a természettudományos vonalon. Nyelvtanulásukat az intézmény nemzetközi
kapcsolatai és iskolánk nyelvvizsga-helyként való működése is segíti. Évről-évre szervezünk
utakat Angliába, Németországba, Olaszországba és Hollandiába. Iskolánk Akkreditált Kiváló
Tehetségpontként és Minősített Tehetséggondozó Műhelyként külön foglalkozások,
rendezvények szervezésével és ösztöndíjak (Tehetségek Magyarországa) biztosításával segíti
a tehetséges tanulók felkészülését a különböző tanulmányi-és sportversenyekre illetve a
felsőfokú tanulmányokra. Intézményünk ECDL vizsgaközpontként is működik, így
lehetőséget biztosítunk diákjainknak az Európai Számítógép-kezelői jogosítvány
megszerzésére is.
Arany János Tehetséggondozó Program (Arany János Tehetséggondozó Programra épülő
helyi tanterv)
Iskolánk a tehetségeit eredményesen felkaroló munkájának köszönhetően 2001 őszétől
bekapcsolódott az EMMI Tehetséggondozó Programjába. A képzésben elsősorban azok a
szociálisan hátrányos helyzetű tanulók vehetnek részt, akik a tanulás iránt motiváltak,
tehetségesek, illetve akiket az általános iskolájuk is javasol a programban való részvételre. Az
érdeklődő diákoknak már 7. osztályban megszervezzük a „Hetedikesek táborát”, amelynek
keretében bepillantást nyerhetnek a kollégiumi életbe és ismerkedhetnek az AJTP lényegi
vonásaival. A felvételt nyert diákok egy előkészítő év után további négy évig vesznek részt a
képzésben és mindvégig kollégiumban laknak. A beilleszkedést, a közösséggé kovácsolódást
és a felmerülő konfliktusok hatékony kezelését intézményünk főállású pszichológusa segíti.
Az előkészítő év célja az esetleges hátrányok kompenzálása, az addig megszerzett ismeretek
elmélyítése, azon személyiségjegyek kibontakoztatása és megerősítése, amelyek lehetővé
teszik, hogy diákjaink középiskolai tanulmányaikban sikeresek legyenek és helyt álljanak a
felsőoktatásban is. Ebben segítenek a tanulásmódszertani és önismereti foglalkozások,
amelyek fejlesztik a tanulók figyelmét, koncentráló képességét, kreativitását, az önálló
ismeretszerzés képességét.

A gimnázium munkáját színes programok szervezésével segíti a kollégium: a tanórákra való
felkészülés és ismeretszerző foglalkozások mellett kirándulásokkal, színház-, hangverseny-,
mozi- és múzeumlátogatással.
Az előkészítő év tantárgyai: magyar, matematika, történelem, angol nyelv (emelt
óraszámban),
informatika,
testnevelés,
osztályfőnöki,
természetismeret,
személyiségfejlesztés-önismeret-kommunikáció kollégiumi keretek között illetve
tanulásmódszertan. A további évek tananyaga megegyezik az általános gimnázium anyagával.
Tanulmányaik során diákjaink felkészülhetnek az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgára
(B2 komplex típusú középfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudást szerezhetnek)
elsősorban angol nyelvből, ECDL (nemzetközi számítástechnikai) bizonyítványt
szerezhetnek informatikából és térítésmentesen juthatnak hozzá gépjármű-vezetői
jogosítványhoz. A program sikerét az intézmény nagy tapasztalatokkal rendelkező tanári
gárdája biztosítja.
Nyolc évfolyamos gimnázium (általános tanterv)
A kisgimnáziumi osztályba az általános iskolák negyedikes tanulói közül várjuk a
jelentkezőket, elsősorban a pápaiakat és Pápa környékén élőket. A nyolcosztályos gimnázium
jól szolgálja a tehetséggondozást. Ennek érdekében az idegen nyelv, a matematika és a
természetismeret tantárgyak oktatására csoportbontásban kerül sor, hogy tanulóink
elmélyített, gyakorlatiasabb tudásanyagra tegyenek szert. Emellett egy belső pályázati
támogatásnak köszönhetően tanulásmódszertan, táblajáték és robotika foglalkozásokkal
várjuk a kisgimnazistákat, lehetőséget kínálva ezzel a helyes tanulási módszerek kialakítására
és a logikai képességek fejlesztésére. A nyolcévfolyamos képzéstípus képes arra, hogy a
kiemelkedő képesség korai megnyilvánulásától kezdve figyelemmel kísérje a tanulók útját
egészen a kibontakozásig, az ifjúkorig.

A felvétel rendje
Az öt évfolyamos gimnáziumba jelentkezők az egységes központi írásbeli vizsga (matematika
és magyar nyelv) és az általános iskola felső tagozata (5., 6., 7., év végi és 8. félévi) tanulmányi
eredményének (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv,
természettudományos tantárgyak, informatika) alapján nyernek felvételt. Az írásbeli felvételi
vizsga eredménye 50 %-kal, a tanulmányi eredmények átlagából képzett pontszám szintén 50
%-kal számít a felvételi összpontszámba. Pontazonosság esetén először a központi felvételi
vizsga összpontszáma, további azonosság esetén a matematika felvételi dolgozat jobb
eredménye jelent elsőbbséget a rangsorban.
Az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkező tanulóknak az EMMI által kiírt
pályázatot kell benyújtaniuk az intézménybe. A pályázati egységcsomag az iskolában és az
minisztérium honlapján is elérhető. A felvétel elbírálásakor a tanulmányi eredményt, a szociális
hátrányt valamint az országosan egységes tehetségbeválogatáson szerzett minősítést és az
egységes központi írásbeli (matematika, magyar nyelv) eredményét vesszük figyelembe.

A nyolc évfolyamos gimnáziumba jelentkezők felvételéről elsősorban a tanulmányi eredmény
illetve a tanulókkal folytatott ismerkedő beszélgetés tapasztalatai alapján döntünk.
Az SNI és BTM-es tanulókra vonatkozó szabályok
Képzéseinkre fogadjuk a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, és magatartási
nehézséggel küzdő tanulók jelentkezését is. Az SNI és BTMN tanulókra vonatkozó értékelési
szabályok meghatározásánál az illetékes szakértői bizottság vagy a nevelési tanácsadó által
kiadott, érvényes szakértői vélemény a meghatározó. Ennek alapján a középfokú eljárásban a
tanuló, igazgatói határozat alapján, kedvezményekre jogosult: időhosszabbítás, segédeszköz
használata, egyes vizsgarészek alóli mentesség. A központi írásbeli vizsgára vonatkozó
speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelni és az intézményhez
eljuttatni a jelentkezési lappal együtt.
Az intézményünkbe felvételt nyert SNI és BTMN tanulók kedvezményeit, érvényes
szakvélemény alapján, tanulmányaik során és az érettségi vizsgán is figyelembe vesszük,
részükre fejlesztő foglalkozásokat biztosítunk.
A beiskolázással kapcsolatos legfontosabb időpontok:


2020. december 4. Az általános iskolák nyolcadikosainak jelentkezése a központi
írásbeli felvételi vizsgára



2020. december 11. Az AJTP-re jelentkezés határideje pályázattal



2021. január 22-23. AJTP jelentkezőinek találkozója



2021. január 23. szombat Egységes írásbeli felvételi vizsga a jelentkező nyolcadikos
tanulók számára. (AJTP is.)



2021. január 28. Pótló központi írásbeli felvételi vizsga 14 órától



2021. január 29. AJTP pótló írásbeli vizsga



2021. február 3-4. Tanulók értesítése a központi írásbeli vizsgák eredményéről



2021. február 10. AJTP pályázat eredményéről való értesítés (tanuló, szülő, általános
iskola)



2021. február 19. A középiskolába jelentkezéshez a jelentkezési lapok kitöltésének és
elküldésének határideje.



2021. március 16. Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatalának határideje



2021. április 14. Ideiglenes felvételi rangsor megküldése a Hivatalnak



2021. április 23. A Hivatal megküldi az egyeztetett felvételi jegyzéket.



2021. április 30. Tanulók és általános iskolák értesítése a felvételről / elutasításról



2021. június 23. Beiratkozás

Veszprémi SZC Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikum
8200 Veszprém, Csap u. 9.
OM azonosító: 203066/010
Tel: 06/20/510-8892
E-mail: veszpremkozgaz@veszpremkozgaz.hu
Honlap: www.veszpremkozgaz.hu
Igazgató: ifj. Szathmáry Árpád
Pályaválasztási felelős: Juhász Tamás

Iskolánkban induló képzési formák:
TECHNIKUM
KIFIR
Kód
1110

1120

1210

1220

1310

Szakma;
Szakmairány
Pénzügyiszámviteli
ügyintéző
Pénzügyiszámviteli
ügyintéző
Gazdálkodás Vállalkozási
és
ügyviteli
menedzsment ügyintéző
Vállalkozási
ügyviteli
ügyintéző
Pénzügyiszámviteli
ügyintéző
Ágazat

Specializáció

Képzési
idő

angol nyelv

5 év

német nyelv

5 év

angol nyelv

5 év

német nyelv

5 év

idegen nyelvi
előkészítő
(angol)

1+5 év

Feltétel

8 általános

1320

1410
Rendészet és
közszolgálat
1420

1510

Informatika
és távközlés

Pénzügyiszámviteli
ügyintéző
Közszolgálati
technikus;
Közigazgatási
ügyintéző
Közszolgálati
technikus;
Közigazgatási
ügyintéző
Informatikai
rendszer- és
alkalmazásüzemeltető technikus

idegen nyelvi
előkészítő
(német)

1+5 év

angol nyelv

5 év

német nyelv

5 év

angol nyelv

5 év

8 általános,
foglalkozásegészségügyi
alkalmassági
vizsgálat
szükséges

8 általános

Felvétel:
Az általános iskola 6. és 7. év végi és a 8. osztály félévi eredménye alapján történik, az
osztályzatok összege alapján. A megszerezhető maximális pontszám: 120 pont.
Alappontszámok:
Tantárgy

6. osztály vége

Magyar nyelv
Irodalom
Történelem
Matematika
Angol/Német
nyelv
Informatika

x
x
x
x

7. osztály év
vége
x
x
x
x

x
x
x
x

Maximum
összesen (pont)
15
15
15
15

x

x

10

x

x
Kötelező

10
80

8. osztály félév

Szakmához kapcsolódó pontok:
Szakma megnevezése
Pénzügyi-számviteli
ügyintéző
(tagozatkód 1110, 1120)
Vállalkozási ügyviteli
ügyintéző,
(tagozatkód 1210, 1220)
Közigazgatási
ügyintéző
(tagozatkód 1410, 1420)
Informatikai rendszerés
alkalmazásüzemeltető
technikus

Speciális tantárgy

7. osztály
év vége

8. osztály
félév

Maximum
összesen
(pont)

Matematika

4x

4x

40

Irodalom
Magyar nyelv

2x
2x

2x
2x

40

Irodalom
Magyar nyelv

2x
2x

2x
2x

40

Informatika

4x

4x

40

(tagozatkód 1510)
Idegen nyelvi előkészítő képzés (tagozatkód 1310, 1320) pontszámítása:
-

a tanulmányi eredmények: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika
7. év végi és 8. osztály félévi osztályzatai alapján (maximum 40 pont) és
általános tantervű magyar nyelvi, valamint általános tantervű matematika központi
írásbeli feladatlapok alapján (maximum 80 pont)

Érettségire épülő szakképzés
Minden technikusi képzés szakmairányra lehet jelentkezni. A jelentkezési lap honlapunkról
letölthető: www.veszpremkozgaz.hu. 1 éves képzéseinkre ágazati képzésben végzett tanulók, 2
éves képzéseinkre érettségivel rendelkező tanulók jelentkezését várjuk.
Egyéb információk:
10 ujjas gépírás elsajátítására minden tanulónak van lehetősége. A technikus képzésben
résztvevő tanulók ösztöndíjat kapnak. A 9. évfolyam végén középfokú nyelvvizsga letételére
van lehetőség a nyelvi előkészítő osztályokban. Vízi-, sí-, természetjáró táborokat szervezünk.

Veszprémi SZC Gönczy Pál Szakképző Iskola
8297 Tapolca-Diszel, Templom tér 3.
OM azonosító szám: 203066/007
Tel: 87/411-294
E-mail: gonczypal.iskola@gmail.com
Honlap: www.gonczypal.tapolca.hu
Megbízott igazgató: Szóvári Adél
Pályaválasztási felelős: dr. Májerné Tobak Edit

Iskolánkban induló képzési formák:
SZAKISKOLA
KIFIR
Kód

Megnevezés

Ágazat

RészKépzési
szakképesítés
idő

0210

Sütőipari és
Élelmiszeripar gyorspékségi
munkás

0211

Szakácssegéd
Turizmusvendéglátás

0212

Cukrászsegéd

Feltétel

8 általános, SNI
szakértői szak1+2 év* vélemény BNO F70,
egészségügyi
alkalmasság
8 általános, SNI
szakértői szak1+2 év* vélemény BNO F70,
egészségügyi
alkalmasság
8 általános, SNI
szakértői szak1+2 év* vélemény BNO F70,
egészségügyi és
pályaalkalmasság

SZAKKÉPZŐ
KIFIR
Kód
0201

-

Megnevezés
Orientációs
évfolyam
Dobbantó

Ágazat
-

RészKépzési
szakképesítés
idő
-

-

-

1 év
1 év

Sütőipari és
Élelmiszeripar gyorspékségi
munkás

-

Műhelyiskola

Turizmusvendéglátás

Építőipar

Szakácssegéd
Cukrászsegéd
Falazó
kőműves

6-24
hónap

Feltétel
8 általános
16. életév és
alapfokú
végzettséggel nem
rendelkezik
alapfokú
végzettséggel nem
rendelkező és
dobbantó programot
elvégzett vagy
alapfokú végzettség
és 16. életév,
valamint
egészségügyi
alkalmasság,
pályaalkalmasság

* Az első év kötelező előkészítő évfolyam.
Felvétel:
Felvételi nincs, túljelentkezés esetén tanulmányi eredmény alapján döntünk a felvételről. Az
egészségügyi és a pályaalkalmassági vizsgálatot az intézmény iskolaorvosa végzi.
Egyéb információk:
A Dobbanó program után sikeresen elvégzett Műhelyiskolai képzés – a választott részszakképesítés vizsgával történő lezárása – együttesen alapfokú iskolai végzettséget ad. Így a
tanulóknak lehetőségük nyílik „visszailleszkedni” az iskola világába (pl. szakképzőbe) és egy
teljes szakma megszerzésére is esélyük lesz. A diákok ösztöndíjat kapnak, melynek
havonkénti összege az ösztöndíj alapjának (a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb
munkabér egyhavi összegének) öt százaléka.
A Műhelyiskola képzésbe alapfokú végzettséggel nem rendelkező és a szakképző iskola
dobbantó programját elvégzett vagy alapfokú végzettséggel rendelkező és a 16. életévét
betöltött fiatalok jelentkezhetnek. Kizárólag részszakma megszerzésére irányuló felkészítés
folyik. A tanulók a szakképző iskolai tanulót az ágazati alapoktatásban megillető ösztöndíj
felére jogosultak.
Szakiskolában lehetőségük van a tanulóknak további rész-szakképesítések (akár 2-3)
megszerzésére, amennyiben a választott szakma – pályaalkalmassági/munkaegészségügyi –
valamint az életkori feltételeknek megfelelnek (felső határ: 25. betöltött életév).

Veszprémi SZC Ipari Technikum
8200 Veszprém, Iskola u. 4.
OM azonosító: 203066/002
Telefon: 06/70 641 3617
E-mail: isk@ipariszakkozep.hu Honlap: www.ipariszakkozep.hu
Igazgató: Irányi László, Pályaválasztási felelős: Kobán László igazgatóhelyettes

Iskolánkban induló képzési formák:
TECHNIKUM
KIFI
R
Kód

Ágazat

3011
Vegyipar
3016
3012

Környezetvédele
m

Szakma;
Szakmairány
Vegyésztechnikus;
Általános laboráns
Műanyagfeldolgozó
technikus
Környezetvédelmi
technikus;
Környezetvédelem

Specializáci
ó
-

Képzés
i idő

Feltétel

5 év

-

5 év

-

5 év

8 általános,
egészségügy
i
alkalmasság

3013

Informatika

3014

Gépészet

3015

Specializált gépés járműgyártás

Szoftverfejlesztő-,
tesztelő
Gépgyártástechnológiai
technikus
Mechatronikai
technikus

3017
Szociális
3018

Kisgyermekgondoz
ó és -nevelő

kötelező
angol nyelv

5 év

-

5 év

-

5 év

angol nyelvi
előkészítős
évfolyam
német nyelvi
előkészítős
évfolyam

1+5 év
1+5 év

Felvétel:
A képzésekre az általános iskola 8. osztályát végző tanulók jelentkezhetnek.
A felvétel mindegyik osztálynál az általános iskolai tanulmányi eredmények, és az általános
tantervű képzésre vonatkozó egységes írásbeli felvételi vizsga figyelembe vételével történik
Az általános iskolai eredményekből a 7. osztály év végi, 8. osztály félévi magyar nyelv és
irodalom (átlag) történelem, matematika, egy az általános iskolában tanult idegen nyelv, és egy
választott természettudományos tárgy (fizika vagy kémia, vagy biológia) osztályzatai
számítanak. Ez legfeljebb 50 pont lehet.
A hozott pontokhoz adjuk a szerzett pontokat az alábbiak szerint:
•
Matematika központi írásbeli felvételi
•
Magyar nyelvi központi írásbeli felvételi
Mindkettő pontszámai felezve (azaz az elérhető 50-50 pontból 25-25-öt számolunk).
Így összesen 100 pont szerezhető.
Mindegyik szakon a jelentkező tanulóknak egészségügyileg alkalmasnak kell lenni a szakma
elsajátítására. A fő kizáró okok olvashatóak honlapunkon. Sajátos nevelésű igényű tanulókat
fogadunk (kivéve a műszaki pályákon a diszkalkulia, kisgyermekgondozó szakon a diszlexia),
egyéb fogyatékkal élő tanulókat a szakmák jellegéből adódóan nem tudunk felvenni.
Érettségire épülő szakképzés
Minden technikusi képzés szakmairányra lehet jelentkezni. A jelentkezési lap honlapunkról
letölthető: www.ipariszakkozep.hu. 1 éves képzéseinkre ágazati képzésben végzett tanulók, 2
éves képzéseinkre érettségivel rendelkező tanulók jelentkezését várjuk.
Egyéb információk:
A technikus képzésben résztvevő tanulók ösztöndíjat kapnak. Minden érettségi tárgyból
biztosítunk emelt szintű képzést. Az idegen nyelven és az informatikán felül, a magyar nyelv
és irodalom és a matematika oktatása is csoportbontásban valósul meg 9-10. évfolyamon.
Sokoldalú szabadidős tevékenységre van lehetőség: sport, kulturális bemutatók, diákszínpad,
énekkar, sítábor, vízitábor. A kötelező idegen nyelv angol vagy német (amelyet a tanuló
általános iskolában is tanult), informatika szakon angol. Igény szerint lehetőség van a
kötelezőn túl, újabb idegen nyelvek tanulására is.

Veszprémi SZC Jendrassik – Venesz Technikum
8200 Veszprém, Március 15. utca 5.
OM azonosító: 203066/003
Tel.:70/641-3706
E-mail: jvpalyavalasztas@gmail.com
Honlap: www.jendra.hu
Igazgató: Gulkai László
Pályaválasztási felelős: Varga Viktória

Iskolánkban induló képzési formák:
TECHNIKUM
KIFI
R
Kód

Ágazat

4211

Specializált
gép- és
járműgyártás

4212

Közlekedés és
szállítmányozá
s

4213

Kereskedelem

4214

Turizmusvendéglátás

Szakma;
Szakmairány
Gépjármű
mechatronikai
technikus
Logisztikai
technikus;
Logisztika és
szállítmányozás
Kereskedő és
webáruházi
technikus
Cukrász
szaktechnikus
Szakács
szaktechnikus
Vendégtéri
szaktechnikus

Specializáci
ó

Képzés
i idő

Feltétel

-

5 év

8 általános,
egészségügyi
alkalmasság

-

5 év

8 általános

-

5 év
5 év

2 idegen
nyelv

5 év
5 év

8 általános,
egészségügyi és
pályaalkalmasság
i alkalmasság

Gépészet

4215

Gépésztechnikus;
Ipar, CAD CAM

-

Szakma;
Szakmairány

Specializáci
ó

8 általános,
egészségügyi
alkalmasság

5 év

SZAKKÉPZŐ
KIFI
R
Kód

Ágazat

4221

Gépészet

Gépi és CNC
forgácsoló
Szerszám- és
készülékgyártó

4222

CNC programozó

4223

Gépjármű
mechatronikus
Karosszérialakato
s
Mechatronikus
karbantartó

Specializált
gép- és
járműgyártás

4224

Kereskedelem

4225

Élelmiszeripar

Kereskedelmi
értékesítő
Pék-cukrász

Képzés
i idő

-

3 év

-

3 év

-

4 év

-

3 év

-

3 év

-

3 év

-

3 év

-

3 év

Feltétel

8 általános,
egészségügyi
alkalmasság

8 általános,
egészségügyi és
pályaalkalmasság
i alkalmasság
8 általános,
egészségügyi és
pályaalkalmasság
i alkalmasság

Felvétel:
Felvételi vizsgát egyetlen tagozaton sem tartunk.
A felvételinél elérhető maximális pontszám és a figyelembe vehető tantárgyak a következők:
Képzési
forma

Technikum

Ágazat

7. év végi és 8. félévi tantárgyak

Specializált gépés járműgyártás,
Gépészet
Közlekedés és
szállítmányozás,
Kereskedelem

magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv,
történelem, matematika, fizika (duplán)

VendéglátásTurizmus

magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv,
történelem, matematika, informatika
(duplán)
magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv
(duplán), történelem, matematika,
földrajz

Maximális
pontszám

70 pont

70 pont

70 pont

Szakképző

Specializált gépés járműgyártás,
Gépészet

magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv,
történelem, matematika, fizika,
informatika

70 pont

Kereskedelem
Élelmiszeripar

magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv,
történelem, matematika, biológiaegészségtan, informatika

70 pont

Érettségire épülő szakképzés
Minden technikusi képzés szakmairányra lehet jelentkezni. A jelentkezési lap honlapunkról
letölthető: www.jendra.hu. 1 éves képzéseinkre ágazati képzésben végzett tanulók, 2 éves
képzéseinkre érettségivel rendelkező tanulók jelentkezését várjuk.
Egyéb információk:
A technikus és a szakképző képzésben résztvevő tanulók ösztöndíjat kapnak.
Érdeklődésnek megfelelő szakköröket indítunk, és a Digitális Alkotóműhely használata is
biztosított. Van lehetőség az átjárhatóságra a szakok között. Emelt szintű érettségire
felkészítésre lehetőséget biztosítunk. Sportfoglalkozásokat pl. futsal szervezünk. Lehetőség
külföldi szakmai gyakorlatra (Németország, Lengyelország, Románia-Székelyföld) és
Erasmus + programban való részvételre.

Veszprémi SZC Öveges József Technikum és Kollégium
8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 27.
OM azonosító: 203066/004
Tel: 70/6413904, 70/641-3900
E-mail: titkarsag@oveges-szi.hu
Honlap: http://www.oveges-szi.hu
Igazgató: Tóth Lajos Péter
Pályaválasztási felelős: Venczel-Gondán Anita, Székely Nándor

Iskolánkban induló képzési formák:
TECHNIKUM
KIFIR
Kód

5301

5302

Ágazat

Elektronika és
elektrotechnika

Szakma;
Szakmairány
Elektronikai
technikus
Erősáramú
elektrotechnikus
Ipari informatikai
technikus
Elektronikai
technikus
Erősáramú
elektrotechnikus

Specializáció

Képzési
idő
5 év
5 év

8
általános

5 év
5 év
5 év

Elektronika és
elektrotechnika
Ipari informatikai
technikus

Feltétel

5 év

8
általános
és BNO
F81.0,
F81.1,
F81.2,
F81.3,
F83 vagy
BTMN

5311

Épületgépészet

Épületgépész
technikus

5 év

5312

Épületgépészet

Épületgépész
technikus

5 év

Kereskedelem

Kereskedő és
webáruházi
technikus

5 év

8
általános

5 év

8
általános
és BNO
F81.0,
F81.1,
F81.2,
F81.3,
F83 vagy
BTMN

5321

5322

5331

5332

Kereskedelem

Informatika és
távközlés

Informatika és
távközlés

Kereskedő és
webáruházi
technikus

Informatikai
rendszer és
alkalmazásüzemeltető
technikus
Infokommunikációs
hálózatépítő és üzemeltető
technikus
Informatikai
rendszer és
alkalmazásüzemeltető
technikus
Infokommunikációs
hálózatépítő és üzemeltető
technikus

8
általános
8
általános
és BNO
F81.0,
F81.1,
F81.2,
F81.3,
F83 vagy
BTMN

5 év
8
általános
5 év

5 év

5 év

8
általános
és BNO
F81.0,
F81.1,
F81.2,
F81.3,
F83 vagy
BTMN

SZAKKÉPZŐ
KIFIR
Kód
5341

5342

5351

5352

Ágazat
Közlekedés és
szállítmányozás

Képzési
idő
3 év

Feltétel
8
általános
8
általános
és BNO
F81.0,
F81.1,
F81.2,
F81.3,
F83 vagy
BTMN

Kishajóépítő és karbantartó

3 év

Épületgépészet

Központifűtés- és
gázhálózatrendszerszerelő

3 év

8
általános

3 év

8
általános
és BNO
F81.0,
F81.1,
F81.2,
F81.3,
F83 vagy
BTMN

Épületgépészet

Elektronika és
elektrotechnika

5362

5372

Specializáció

Közlekedés és
szállítmányozás

5361
5371

Szakma;
Szakmairány
Kishajóépítő és karbantartó

Elektronika és
elektrotechnika

Központifűtés- és
gázhálózatrendszerszerelő

Elektonikai
műszerész
Villanyszerelő;
Épületvillamosság,
Villamoshálózat
Elektonikai
műszerész
Villanyszerelő;
Épületvillamosság,
Villamoshálózat

3 év
3 év
3 év

3 év

8
általános
8
általános
és BNO
F81.0,
F81.1,
F81.2,
F81.3,
F83 vagy
BTMN

A felvétel további feltétele egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés.
Felvétel:
Minden tantárgy (kivéve ének, rajz, testnevelés) 6., 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi
érdemjegyekből számított számtani összegnek a tanuló által elérhető maximumhoz viszonyított
százaléka alapján rangsorolunk. A technikumban nem kerül rangsorolásra az a tanuló, aki
félévkor valamely felvételi tantárgyból elégtelen osztályzatot ért el.

Információ diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás tanulóknak:
A diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás (SNI) tanulók valamennyi, az intézményben
meghirdetett képzésre jelentkezhetnek. A felvétel feltétele a Tanulási Képességet Vizsgáló
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság érvényes szakvéleménye, amely alátámasztja a diszlexia,
diszgráfia, vagy diszkalkulia meglétét. A szakvéleményt a jelentkezési laphoz csatolni kell!
A jelentkező tanulók szóbeli meghallgatáson vesznek részt. A beszélgetés tervezett időpontja
2021. március 02-10. (A meghallgatásról külön értesítést küldünk, a jelzett időpontra kell
iskolánkba érkezni.)

Érettségire épülő szakképzés
Minden technikusi képzés szakmairányra lehet jelentkezni. A jelentkezési lap honlapunkról
letölthető: http://www.oveges-szi.hu 1 éves képzéseinkre ágazati képzésben végzett tanulók, 2
éves képzéseinkre érettségivel rendelkező tanulók jelentkezését várjuk.

Egyéb információk:
A technikus és a szakképző képzésben résztvevő tanulók ösztöndíjat kapnak.
Angol és német nyelv tanulására van lehetőség. A NAT szerint a korábban tanult idegen nyelv
tanulását kell folytatni. Másik nyelvre váltani szintfelmérőn megismert tudás alapján
lehetséges.
A természettudományok területén emelt óraszámban folyik a képzés.
A tanulók ösztöndíjban részesülnek. Egyes duális képzéseinkben céges partnereink kiemelt
ösztöndíjat is biztosítanak.
A kollégiumi elhelyezés – igény esetén – a tanulók számára biztosított.

Veszprémi SZC SÉF Vendéglátás-Turizmus Technikum és
Szakképző Iskola
8200 Veszprém, Halle u. 3.
OM azonosító: 203066/013
Tel/fax: 88/569-880
E-mail: sef@sef.hu
Honlap: www.sef.hu
Igazgató neve: Mayer Gyula
Pályaválasztási felelősök: Müller Mónika és Németh Katalin igh.

Iskolánkban induló képzési formák:
TECHNIKUM
KIFIR
Kód

6101

Ágazat

Turizmusvendéglátás

Szakma;
Szakmairány
Cukrász
szaktechnikus
Szakács
szaktechnikus
Vendégtéri
szaktechnikus
Turisztikai
technikus;
Turisztikai
szervező,
Idegenvezető

Specializáció

Képzési
idő

-

5 év

-

5 év

-

5 év

5 év

Feltétel

8 általános,
pályaalkalmasság

SZAKKÉPZŐ
KIFIR
Kód

6201

Ágazat

Turizmusvendéglátás

Szakma;
Szakmairány
Cukrász

Specializáció
-

Képzési
idő
3 év

Panziós-fogadós

-

3 év

Pincér-vendégtéri
szakember

-

3 év

Szakács

-

3 év

Feltétel

8 általános,
pályaalkalmasság

Felvétel:
Központi felvételi vizsga nincs. A felvétel az általános iskolából hozott pontok összesítése
alapján történik (magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, történelem).
Technikumban a figyelembe vett tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen
nyelv, történelem, szakképző iskolában a beszámított tantárgyak: magyar nyelv és irodalom,
matematika, idegen nyelv.
A pályaalkalmassági vizsgálat időpontja: 2021. február 26. 08:00 óra
A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél
előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt,
akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének
településén található, illetve akinek sajátos helyzete azt indokolja. Fogadja továbbá az
intézmény a BTMN-es tanulókat is.
Érettségire épülő szakképzés
Minden technikusi képzés szakmairányra lehet jelentkezni. A jelentkezési lap honlapunkról
letölthető: http://www.sef.hu 1 éves képzéseinkre ágazati képzésben végzett tanulók, 2 éves
képzéseinkre érettségivel rendelkező tanulók jelentkezését várjuk.
Egyéb információk:
A technikus és a szakképző képzésben résztvevő tanulók ösztöndíjat kapnak.
Tanulási eredmény alapú oktatás. Kimagasló színvonalú szakmai, nyelvi és közismereti
képzések (az oktatók részben tananyagfejlesztők, tankönyvírók, youtuberek, többek között a
„Matekból 5-ös” milliós látogatottságú youtube csatorna üzemeltetője is az oktatói testület
tagja), a szakmai oktatók szakmájukban elismert, gyakorló szakemberek.
ERASMUS+ külföldi szakmai gyakorlat Ausztriában, Németországban, Cipruson
ingyenesen, kiemelt ösztöndíjjal
COACHING módszer alkalmazása a tanulói eredményességért, a sikeres életpályáért.
Partnerközpontú oktatás a SÉF filozófia égisze alatt – SÉF = Siker-Érvényesülés-Fejlődés,
Projektmódszer alkalmazása, ahol a diákok felelőségvállalása ösztönzőleg hat a tanulásra
Minőségi képzés XXI. századi környezetben. Teljes wifi lefedettség – a tanítás az okos
eszközökre épít.
Bartender, barista, diétás szakács és vendéglátóipari elitképzésen (HoReCa) való részvétel
lehetősége.

Veszprémi SZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium
8400 Ajka, Kandó Kálmán ltp. 4.
OM azonosító: 203066/014
Tel: 0688/508-080
E-mail: titkarsag@vszcajka.hu
Honlap: www.vszcajka.hu
Igazgató: Szaniszló Edit
Pályaválasztási felelős: Vigváryné Németh Katalin

Iskolánkban induló képzési formák:
TECHNIKUM
KIFIR
Kód
7010

Ágazat
Szociális

7011

Szakma;
Képzési
Specializáció
Szakmairány
idő
Kisgyermekgondozó,
5 év
-nevelő
Gyakorló ápoló
5 év

Rehabilitációs
terapeuta;
Gyógymasszőr
Közszolgálati
Rendészet és
technikus;
közszolgálat
Rendészeti technikus
Informatikai
Informatika és rendszer és
távközlés
alkalmazásüzemeltető technikus
Egészségügy

7012

7013

7014

5 év
5 év
kötelező
angol nyelv

5 év

Feltétel

8 általános és
egészségügyi
és
pályaalkalmasság

SZAKKÉPZŐ
KIFIR
Szakma;
Ágazat
Kód
Szakmairány
Pék-cukrász
7020
Élelmiszeripar
7021
Szociális
7022
7023

Turizmusvendéglátás

7024
Gépészet
7025

Szociális ápoló és
gondozó
Gyermek- és ifjúsági
felügyelő
Szakács
Gépi és CNC
forgácsoló
Szerszám- és
készülékgyártó

Specializáció

Képzési
idő
3 év

Feltétel

3 év
3 év
3 év
3 év

8 általános és
egészségügyi
és
pályaalkalmasság

3 év

A tanulmányi területekre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő tanulók is jelentkezhetnek.
Felvétel:
A tanuló felvételéről a döntés a tanulmányi eredmények alapján történik. A pontszámot a
magyar irodalom, magyar nyelv, matematika, idegen nyelv, történelem, valamint egy további
ágazat-specifikus tantárgy jegyeinek összege adja (a 7. év végi és a 8. félévi).
- Szociális és egészségügyi ágazat: biológia,
- Rendészet és közszolgálat ágazat: testnevelés,
- Informatika és távközlés ágazat: informatika,
- Élelmiszeripar, turisztika és vendéglátás ágazat: technika vagy rajz,
- Gépészet ágazat: fizika.
Egyenlő pontszám esetén a felvételi rangsor készítésekor előnyben részesítjük azokat a
jelentkezőket, akinek a testvére, szülője iskolánkban tanul(t).
Az SNI-s tanulókra vonatkozó speciális felvételi szabályok: az SNI-s tanulók esetében általában
az idegen nyelv jegye hiányzik, ezért, hogy hátrány ne érje őket, az osztályfőnök más
tantárggyal pótolja (pl. informatika).
Érettségire épülő szakképzés
Minden technikusi képzés szakmairányra lehet jelentkezni. A jelentkezési lap honlapunkról
letölthető: http://www.vszcajka.hu 1 éves képzéseinkre ágazati képzésben végzett tanulók, 2
éves képzéseinkre érettségivel rendelkező tanulók jelentkezését várjuk.
Egyéb információk:
A technikus és a szakképző képzésben résztvevő tanulók ösztöndíjat kapnak.
Emelt óraszámban lehetőség van a szakmai tárgy(ak), magyar nyelv és irodalom
tantárgy(ak) tanulására.

Veszprémi SZC Táncsics Mihály Technikum
8200 Veszprém, Eötvös K. u. 1.
OM azonosító szám: 203066/011
Tel: 88/420-267
E-mail: iskola@tancsicsveszprem.hu
Honlap: www.tancsicsveszprem.hu
Igazgató: Eveli Péter
Pályaválasztási felelős: Hajdúné Medgyesi Andrea

Iskolánkban induló képzési formák:
TECHNIKUM
KIFIR
Kód

Ágazat

8001

Építőipar

8002

Fa- és
bútoripar

8005
Szépészet
8006
8003

Rendészet és
közszolgálat

8004

Sport

Szakma;
Szakmairány
Magasépítő
technikus

Specializáció

Képzési
idő

Feltétel

5 év

Faipari technikus

5 év

Fodrász

5 év

Kozmetikus
technikus
Közszolgálati
technikus
Sportedző
(kézilabda,
labdarúgás) szervező

5 év
5 év
5 év

8 általános,
egészségügyi
és pályaalkalmasság

SZAKKÉPZŐ
KIFIR
Ágazat
Kód
8011
8014

Építőipar

8013
8012
8016
8015

Szakma;
Szakmairány
Ács
Festő, mázoló,
tapétázó
Kőműves

Fa- és
Asztalos
bútoripar
Elektronika és Villanyszerelő;
elektrotechnika Épületvillamosság
Hegesztő
Gépészet

Specializáció

Képzési
idő
3 év

Feltétel

3 év
3 év
3 év

8 általános,
egészségügyi
és pályaalkalmasság

3 év
3 év

Felvétel:
A technikumi felvétel minden esetben a felső tagozatos tanulmányi eredmények átlaga – hozott
pont -, és a központi írásbeli felvételi eredménye – szerzett pont – figyelembevételével történik.
A hozott pont és a szerzett pont 50-50%-ban kerül beszámításra.
A rendészeti technikumba történő felvétel kizáró oka: a sajátos nevelési igény, a súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartás zavar. A sport technikumba jelentkezők számára fizikai
képességfelmérést is tartunk.
A szakképző iskolába a jelentkezők számára felvételi vizsgát nem tartunk, felvételi sorrendet a
felső tagozatos tanulmányi eredmények alapján állítunk.
A technikumi és szakképző iskolai beiratkozási feltétele az egészségügyi alkalmasság, és a
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés.
Érettségire épülő szakképzés
Minden technikusi képzés szakmairányra lehet jelentkezni. A jelentkezési lap honlapunkról
letölthető: http://www.tancsicsveszprem.hu 1 éves képzéseinkre ágazati képzésben végzett
tanulók, 2 éves képzéseinkre érettségivel rendelkező tanulók jelentkezését várjuk.
Egyéb információk:
Iskolánk területén fiú kollégium, menza, tornacsarnok egy helyen található, a belváros szélén,
pár percre a buszpályaudvartól. Az ágazati alapvizsgáig a szakmai gyakorlati képzés saját
tanműhelyünkben történik.
Szabadidős foglalkozásokat szervezünk: pl vízitúra, gyalogtúra.
Emelt szintű érettségire felkészítést igény szerint tartunk. SNI és BTMN fejlesztést
biztosítunk. Csoportbontást biztosítunk matematika, idegen nyelv, digitális kultúra
tantárgyakból. Emelt óraszámban biztosítjuk az idegen nyelv tanulását.
Társ fegyveres szervezetekkel együttműködve erősítjük a rendészeti nyári gyakorlat tábor
jellegét.

Vetési Albert Gimnázium
8200 Veszprém, Kemecse u. 1.
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Honlap: www.vetesigimnazium.hu
Intézményvezető: Szűcs Attila
Pályaválasztási felelős: Glatzné Gyömörei Irén
OM azonosító szám: 037170

Képzéseink
Az idegen nyelvi kommunikáció az iskola alapítása óta kiemelt szerepet kap az iskola szakmai
programjában. Az elmúlt évtizedekben az idegen nyelv oktatásának szinte valamennyi fajtáját
sikerrel próbálta ki és eredményesen valósította meg az iskola. Ezt jelzi, hogy esztendők óta a
felvételire jelentkező érettségizett diákok több mint 90%-a rendelkezik legalább egy
nyelvvizsgával.
Osztályainkban a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés keretében megteremtjük a lehetőségét,
hogy minden nálunk végző diák rendelkezzen akár két államilag elismert nyelvvizsgával. Az
emelt nyelvi osztályokban – a francia és a spanyol két tanítási nyelvű képzéshez hasonlóan – a
cél egy felső és egy középfokú államilag elismert nyelvvizsga elérése.
Az előkészítő évfolyam keretében a diákok heti 18 órában kezdik meg a két élő idegen nyelv
tanulását. A nyelvtanulást anyanyelvi, valamint matematikai képességfejlesztés egészíti ki,
továbbá digitális kultúra és mindennapos testnevelés órák szerepelnek a tanrendben.

0001 kód: Emelt szintű biológia képzés
A képzésre olyan, az általános iskolát jó eredménnyel végzett tanulókat várunk, akik
érdeklődnek a növény- és állatvilág, az emberi test működése, az emberi tevékenység
bioszférát érintő hatása, illetve a környezetvédelem iránt, és akik a biológia mellett képesek a
kémia tantárgyat is kiemelt figyelemben részesíteni.
A képzés 1999 óta szerepel a gimnázium programjában. Elindításában az iskolát az a
felismerés vezette, hogy ma már nem elegendő az emberi tevékenység környezetkárosító
hatásainak megtanítása, cselekvő magatartás kialakítása szükséges. Ezért a tanulók
terepgyakorlaton vesznek részt, megfigyeléseket folytatnak, környezetvédelmi vizsgálatokat
végeznek, tevékenyen részt vállalnak a gimnázium által 2012-ben elnyert örökös Ökoiskola
címhez kapcsolódó feladatok ellátásában. A nagyobb óraszám emellett biztosítja az emelt
szintű érettségire felkészülést biológiából és kémiából. Ehhez tagozatos óraszámot
biztosítunk.
Az idegen nyelv tanulása során jó eséllyel egy nyelvből lehet eljutni a középfokú állami
nyelvvizsga szintjéig. A nyelvi előkészítő évfolyamos képzés keretében az első nyelv az
angol, a második a német. Az idegen nyelveket kezdő és középhaldó csoportokban
tanulhatják a diákok.
A központi anyanyelvi és matematika írásbeli felvételi mellett szóbeli vizsgát kell tenni
biológiából.
0002 kód: Emelt szintű angol nyelvi képzés emelt szintű fakultációs 2. nyelvvel
0003 kód: Emelt szintű német nyelvi képzés emelt szintű fakultációs 2. nyelvvel
A képzésre olyan fejlett anyanyelvi kultúrájú diákokat vár a gimnázium, akik angol, illetve
német nyelvből jó nyelvi előképzettséggel rendelkeznek, és szeretnének az érettségi idejére
két élő idegen nyelvet magas szinten beszélni. Az előkészítő évfolyam a hozott nyelv
ismeretére épít, a gimnáziumi képzés ideje alatt a diákok a második nyelvet fakultációs
óraszámban emelt szinten tanulhatják. Az emelt angol osztályban második nyelvnek a német
vagy spanyol, az emelt német osztályban az angol választható. A központi anyanyelvi és
matematika írásbeli felvételi mellett szóbeli vizsgát kell tenni angol, illetve német nyelvből.
0004 kód: Általános gimnáziumi képzés
A képzésre olyan, az általános iskolát jó eredménnyel elvégzett tanulókat várunk, akiknek
még nincs kialakult érdeklődési körük valamilyen speciális szakterület, illetőleg tantárgy
iránt, de szeretnének szilárd alapokat szerezni a későbbi felsőfokú tanulmányok érdekében.
Az általános képzés nem igényel nyelvi előképzettséget. A nyelvi előkészítő évfolyamos
képzés keretében az első nyelv az angol, a második a német. Az idegen nyelveket kezdő és
középhaldó csoportokban tanulhatják a diákok. A felvételi vizsga a központi anyanyelvi és
matematika írásbeli feladatlapból áll.
0005 kód: Spanyol-magyar két tanítási nyelvű képzés
A spanyol nyelv a világ legdinamikusabban fejlődő - fiatalos és lendületes, az angol mögött 2.
számú világnyelve. A gimnáziumban 2008-ban kezdődött meg két tanítási nyelvű képzés
keretében az oktatása. A képzés a Közép- és Nyugat-Dunántúlon egyedül ebben a

gimnáziumban folyik, nyelvi előképzettséget nem igényel, és Spanyolország és Magyarország
Oktatási és Kulturális Együttműködési megállapodása keretében valósul meg. A tagozat
indítását a Spanyol Nagykövetség kezdeményezte, működtetését segíti.
A képzés azokat a diákokat várja, akiknek anyanyelvi kultúrája fejlett, jó logikai készséggel
rendelkeznek, és készek vállalni a többletterhelést annak érdekében, hogy az érettségi után
képesek legyenek külföldi vagy a magyarországi elitegyetemeken induló – akár idegen nyelvű
– jogi, műszaki, gazdasági képzésekbe bekapcsolódni. Sajátossága, hogy az öt éves képzés
során megfelelő felkészítés után legalább 3 tantárgyat spanyol nyelven tanulnak a diákok.
Az első évben a nyelvoktatás heti 18 órában történik, melyek közel egyharmadát anyanyelvi
tanár tartja. A képzésre jelentkező tanulók második nyelvként (a 2. tanévtől) angol vagy
német nyelvet tanulnak. A felvételi vizsga a központi anyanyelvi és matematika írásbeli
feladatlapból áll.
0006 kód: Francia-magyar két tanítási nyelvű képzés
A képzés a Közép- és Nyugat-Dunántúlon egyedül ebben a gimnáziumban folyik, nyelvi
előképzettséget nem igényel. A képzést kormányközi szerződés alapján a Francia
Nagykövetség Kulturális Intézete és a Belga Nagykövetség támogatja.
Sajátossága, hogy az öt éves képzés során megfelelő felkészítés után legalább 3 tantárgyat
francia nyelven tanulnak a diákok. Az első évben a nyelvoktatás 10 fős csoportokban, heti 18
órában történik, melyek közel egyharmadát anyanyelvi tanár tartja. A képzés ideje alatt a
diákok második idegen nyelvként angolt vagy németet tanulnak.
A kéttannyelvű érettségin a diákok felsőfokú nyelvvizsgát szerezhetnek. A két tannyelvű
érettségi birtokában nyelvi megmérettetés nélkül iratkozhatnak be franciaországi vagy francia
nyelvterületen található felsőfokú oktatási intézménybe.
A képzés azokat a diákokat várja, akiknek anyanyelvi kultúrája fejlett, jó logikai készséggel
rendelkeznek, és készek vállalni a többletterhelést annak érdekében, hogy az érettségi után
képesek legyenek külföldi vagy a magyarországi elitegyetemeken induló – akár idegen nyelvű
- jogi, műszaki, gazdasági képzésekbe bekapcsolódni.
A felvételi vizsga a központi anyanyelvi és matematika írásbeli feladatlapból áll.

Központi írásbeli felvételi vizsga
A Vetési Albert Gimnáziumba jelentkező diáknak központi írásbeli felvételi vizsgán kell részt
vennie, amely anyanyelvi és matematika írásbeli vizsgából áll. Az írásbeli vizsgára
való jelentkezési lapok beérkezési határideje: 2020. december 4. A központi írásbeli
felvételi vizsga időpontja: 2021. január 23. 10 óra. A pótló központi írásbeli felvételi vizsga
időpontja 2021. január 28. 14 óra.
Szóbeli felvételi vizsga
Az emelt biológia és az emelt szintű nyelvi képzéseken (angol, német) tanulni kívánó diákok
számára biológia, angol és német nyelv tantárgyakból 2021. február 24-25 (szükség
esetén március 1.) tartunk szóbeli vizsgát.

Pontszámítás
A Vetési Albert Gimnáziumba jelentkező diákok felvételi eredménye a következő
teljesítményekből összegződik.
 Hozott pontok – 5 tantárgy 7. év végi, valamint 8. félévi teljesítménye: A hozott
pontokból maximálisan 50 pont érhető el, miután a magyar irodalom és nyelvtan tárgy
átlagát vesszük figyelembe. A végeredmény kialakításába a hozott pontok 20%-ban
számítanak.
 Központi írásbeli felvételi vizsga: Minden, az iskolába jelentkező diáknak magyar
nyelvből és matematikából az iskola szervez felvételit.
 Szóbeli vizsga: Az emelt biológia és az emelt szintű nyelvi képzéseken (angol, illetve
német) tanulni kívánó diákok számára biológia, angol és német nyelv tantárgyakból
tartunk szóbeli vizsgát.
 A felvételin maximálisan elérhető pontszám 250, amely tagozatonként az alábbiak
szerint oszlik meg:

Franciamagyar és
Spanyolmagyar
két tanítási
nyelvű osztály

100 pont,
(szerzett pont kétszerese)
az összpontszám
40%-a

Nyelvi
előkészítő +
emelt szintű
angol vagy
német képzés

50 pont,
az összpontszám
20%-a

100 pont,
(szerzett pont kétszerese)
Az összpontszám
40%-a

Központi
írásbeli vizsga
matematikából
Szóbeli
felvételi

Nyelvi
előkészítő +
emelt biológia
képzés

50 pont,
az összpontszám
20%-a

Hozott
pontok
Központi
írásbeli vizsga
magyar
nyelvből

Nyelvi
előkészítő +
általános
gimnázium

(nincs)

50 pont,
(szerzett pont kétszerese)
az összpontszám
20%-a

A rangsor kialakítása
Minden képzési formában a hozott és a szerzett pontszámok összege alapján állítjuk fel a
jelentkezők sorrendjét. Sorrendazonosság esetén a specializációnak megfelelő felvételi
pontszámot hasonlítjuk össze és a magasabbat elérőt soroljuk előre. Amennyiben a rangsorban
továbbra is egyenlőség áll fenn, előnyben részesítjük a hátrányos helyzetű tanulókat, a
veszprémi diákokat, jobb matematika írásbeli eredményt elérő diákokat, azt a tanulót, akinek
testvére a Vetési tanulója. Bármilyen egyéni kérelem, illetve mentesség elbírálása az
intézményvezető hatáskörébe tartozik!

