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Képzési kínálat
Szakgimnázium (Technikum)
9-13. évfolyam
Szakgimnáziumi (technikumi)
ágazati képzés 9. évfolyamon

Szakképesítés
megnevezése

Felvehető
tanulók
száma

Tanulmányi
terület kódja

XXII. Közlekedésgépész

Gépjármű
mechatronikai
technikus

68

0100

XXX. Szépészet

Fodrász

28

0101

XXX. Szépészet

Kozmetikus technikus

28

0102

34

0103

68

0104

XXXVII. Sport

XXXVIII. Rendészet és
közszolgálat

Sportedző (a sportág
megjelölésével)
-sportszervező
Közszolgálati
technikus
(Közigazgatási
ügyintéző vagy
rendészeti technikus
szakirány)

A középfokú iskola felvételi eljárásának rendje
A felvétel feltétele
Szükséges iskolai végzettség:

alapfokú iskolai végzettség

Felvételi követelmény:

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való
megfelelés
pályaalkalmasság: Közszolgálati technikus, illetve
Sportedző (a sportág megjelölésével) -sportszervező
képzésre jelentkezők számára

Integrált felkészítés:

hallássérült
(nagyothalló),
beszédfogyatékos,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
tanulók is jelentkezhetnek (kivéve a közszolgálati technikus
képzés esetén!)

Általános felvételi eljárás:

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 26-45. §-ai, továbbá a
11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján

Helyi felvételi eljárás:

központi írásbeli felvételi dolgozat megírása nem szükséges

Felvételi rangsor kialakítása:

a felvételi pontszámot kizárólag az általános iskolai
tanulmányi
eredmények
alapján
számítjuk:
7. évfolyamának év végi és a 8. évfolyam félévi
osztályzatainak összege a következő tantárgyakból:
magyar nyelv, magyar irodalom (vagy magyar nyelv és
irodalom 2-szeres súllyal), történelem, idegen nyelv,
matematika (2-szeres súllyal). A maximális pontszám 60
pont
Eltérés az általános felvételi eljárástól

Sport tanulmányi területek esetén:
Az általános iskola 7. évfolyamának év végi és a 8. évfolyam félévi osztályzatainak összege
a következő tantárgyakból: magyar nyelv, magyar irodalom (vagy magyar nyelv és irodalom
2-szeres súllyal), történelem, idegen nyelv, matematika, testnevelés (2-szeres súllyal),
biológia (2-szeres súllyal). A maximális pontszám 90 pont. (Amennyiben az SNI tanulónak
valamelyik felvételi tárgyból nincs osztályzata, abban az esetben pontszámát a nem SNI
tanulók maximális pontszámához viszonyítva, arányosítás útján állapítjuk meg.)
Képesség- és készségfelmérés:
A Sportedző (a sportág megjelölésével) -sportszervező, illetve a Közszolgálati technikus
képzésre jelentkező tanulóknál az általános állóképességet, erőnlétet, mozgáskultúrát mérjük
fel (részletek az iskola honlapján:
https://www.szemere.miskolc.hu/letoltes/felv/felv_gyak2019.pdf).
Képesség- és készségfelmérés időpontjai a jelentkezők számára:
Közszolgálati technikus képzésre jelentkezők számára:
2020. március 2-3. (hétfő-kedd) 12 óra

Pótidőpont: 2020. március 9. (hétfő) 12 óra
Sportedző (a sportág megjelölésével) -sportszervező képzésre jelentkezők számára:
2020. március 5. (csütörtök) 12 óra
Pótidőpont: 2020. március 10. (kedd) 12 óra
Aki a felmérésen „nem felelt meg” minősítést kap, annak a felvételi kérelmét
elutasítjuk. A „megfelelt” minősítés a továbbiakban nem játszik szerepet a
rangsorolásban.
A Képesség- és készségfelmérés „megfelelt” minősítése egyúttal a pályaalkalmassági
feltételeknek való megfelelést is jelenti.

Szakközépiskola (Szakképző iskola)
9-11. évfolyam
Szakközépiskola (Szakképző
iskola) képzés 9. évfolyamon

Szakképesítés
megnevezése

Felvehető Tanulmányi
tanulók
terület
száma
kódja

Gépjármű
mechatronikus

24

0105

XI. Villamosipar és elektronika Villanyszerelő

24

0106

XXII. Közlekedésgépész

XI. Villamosipar és elektronika

Elektronikai
műszerész

12

0107

III. Szociális

Szociális ápoló és
gondozó

24

0108

XXXVIII. Rendészet és
közszolgálat

Rendészeti őr

24

0109

XVII. Könnyűipar

Divatszabó

12

0110

XXII. Közlekedésgépész

Járműfényező

12

0111

XXII. Közlekedésgépész

Karosszérialakatos

12

0112

A középfokú iskola felvételi eljárásának rendje
A felvétel feltétele
Szükséges iskolai végzettség:

alapfokú iskolai végzettség

Felvételi követelmény:

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való
megfelelés
pályaalkalmasság: a rendészeti őr képzésre jelentkezők
számára

Integrált felkészítés:

hallássérült
(nagyothalló),
beszédfogyatékos,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
tanulók is jelentkezhetnek (kivéve a rendészeti őr képzés
esetén!)

Általános felvételi eljárás:

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 26-45. §-ai, továbbá a
11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján

Helyi felvételi eljárás:

központi írásbeli felvételi dolgozat megírása nem szükséges

Felvételi rangsor kialakítása:

a felvételi pontszámot kizárólag az általános iskolai
tanulmányi
eredmények
alapján
számítjuk:
7. évfolyamának év végi és a 8. évfolyam félévi
osztályzatainak összege a következő tantárgyakból:
magyar nyelv, magyar irodalom (vagy magyar nyelv és
irodalom 2-szeres súllyal), történelem, idegen nyelv,
matematika (2-szeres súllyal). A maximális pontszám 60
pont
Eltérés az általános felvételi eljárástól

Képesség- és készségfelmérés:
A rendészeti őr képzésre jelentkező tanulóknál az általános állóképességet, erőnlétet,
mozgáskultúrát
mérjük
fel
(részletek
az
iskola
honlapján:
https://www.szemere.miskolc.hu/letoltes/felv/felv_gyak2019.pdf).
Képesség- és készségfelmérés időpontjai a jelentkezők számára:
Rendészeti őr képzésre jelentkezők számára:
2020. március 2-3. (hétfő-kedd) 12 óra
Pótidőpont: 2020. március 9. (hétfő) 12 óra
Aki a felmérésen „nem felelt meg” minősítést kap, annak a felvételi kérelmét
elutasítjuk. A „megfelelt” minősítés a továbbiakban nem játszik szerepet a
rangsorolásban.
A rendészeti őr képzésre jelentkező tanulóknál a képesség- és készségfelmérés „megfelelt”
minősítése egyúttal a pályaalkalmassági feltételeknek való megfelelést is jelenti.

Az érdeklődők tájékozódási lehetőségei
Nyílt Nap(ok):
2019. november 11. (hétfő) 9 óra
2019. november 25. (hétfő) 9 óra
A megújult szakmaleírásokat tartalmazó Tájékoztató füzet elérhetősége:
https://ikk.hu/files/alapszakmak_a4.pdf
Karriertervező kiadványunk elérhető honlapunkon:
http://www.miskolci-szc.hu/

