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A NÓGRÁD MEGYEI TANKERÜLETI KÖZPONTOK ÉS INTÉZMÉNYEIK
SALGÓTARJÁNI TANKERÜLETI KÖZPONT
Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
Telefonszám: 32/795- 221
Honlap: http://kk.gov.hu/salgotarjan
Email cím: salgotarjan@kk.gov.hu
Tankerület igazgató: Simon Tibor
A Salgótarjáni Tankerületi Központ az oktatásért felelős miniszter irányítása és a Klebelsberg Központ
középirányítása alá tartozó központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.
Nógrád megyében a Salgótarjáni és a Balassagyarmati Tankerületi központ jött létre, előbbi illetékességi
területe a salgótarjáni, a bátonyterenyei és a pásztói járás, az utóbbié pedig a balassagyarmati, a szécsényi
és a rétsági járás.
A tankerületi központok az illetékességi területükön működő, általuk fenntartott intézmények tekintetében
ellátják a fenntartói és működtetői feladatokat.

A Salgótarjáni Tankerülethez tartozó középfokú intézmények:
 Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium – 3100 Salgótarján, Kissomlyó út 1.
 Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium – 3100 Salgótarján, Arany J. út 12.
 Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium – 3060 Pásztó, Rákóczi út 1.
 Nógrád Megyei Váci Mihály Gimnázium- 3078 Bátonyterenye, Váci M. út 5.
 Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola És Készségfejlesztő Iskola

BALASSAGYARMATI TANKERÜLETI KÖZPONT
Cím: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17.
Telefonszám: 35/795- 203
Honlap: http://kk.gov.hu/balassagyarmat
Email cím: balassagyarmat@kk.gov.hu
Tankerület igazgató: Nagyné Barna Orsolya

Balassagyarmati Tankerületi Központhoz tartozó középfokú intézmények:
 Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium- 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 17.
 Madách Imre Kollégium – 2660 Balassagyarmat, Régimalom út 2.
 Mosoly Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Általános Iskola, Szakiskola,
Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium -2660 Balassagyarmat, Nyírjespuszta 5.
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SALGÓTARJÁNI BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM
Cím: 3100 Salgótarján, Kissomlyó út 1.

OM azonosító: 032286

Telefonszám: 32/410-414, 32/310-394
Honlap: www.bolyai-starjan.edu.hu
Email cím: iskola@bolyai-starjan.edu.hu
Igazgató: Pálfalvai Zoltán
Pályaválasztási felelős: Szabóné Básti Csilla
Nyílt napok tervezett időpontja: 2021. november 15-16. 1300-1600
Szülői értekezlet a 6. és a 8. osztályos tanulók szülői számára tervezett időpont: 2021. november 15.

Tanulmányi
terület
kódja

0001

0002

0003

0004

KÍNÁLATUNK
Nappali rendszerű iskolai oktatás – Gimnáziumi nevelés-oktatás
Tervezett Felvehető
Évfolyamok
Nevelés-oktatás jellemzői
osztályok tanulók
száma
száma
száma
Emelt szintű idegen nyelvi tagozatos hatosztályos
gimnáziumi képzés
Egyik idegen nyelvből sem szükséges előképzettség. 7-8. osztályban angol nyelv oktatása emelt
óraszámban, heti 6 óra. 9. évfolyamtól az angolt és
a 2. idegen nyelvet heti 5 órában tanulják.
Angol-magyar két tanítási nyelvű ötosztályos
gimnáziumi képzés
Angol nyelvből nem szükséges előképzettség. A 9.
évfolyamon intenzív célnyelvi előkészítés folyik
heti 18 órában. A 10. évfolyamtól tanulják a
célnyelvi civilizációt és további 2 tantárgyat
(történelem, matematika, fizika) angolul. Kettőből
kötelező angol nyelven érettségi vizsgát tenni. A
második idegen nyelv tanulása a 10. osztályban
kezdődik.
Angol-magyar két tanítási nyelvű négyosztályos
gimnáziumi képzés
Angol nyelvből előképzettség szükséges. Már 9.
osztálytól tanulják a célnyelvi civilizációt és
további 2 tantárgyat (történelem, matematika, fizika
) angolul. Kettőből kötelező angol nyelven érettségi
vizsgát tenni. A második idegen nyelv tanulása is 9.
osztályban kezdődik
Négyosztályos gimnáziumi képzés
Általános gimnáziumi képzés. A felvételt nyert
tanulók heti 2 többletórát választhatnak a második
idegen nyelvből (német vagy francia)
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További információk:
A képzések indulásának feltétele a minimális osztálylétszám elérése.

A nyolcadikos tanulók számára egységes írásbeli felvételi vizsgát nem tartunk
intézményünkben.
Esemény

Időpont

Szülői értekezlet
8. osztályos szülők számára

2021. november 15. 1630

Szülői értekezlet
6. osztályos szülők számára

2021. november 15. 1730

Jelentkezési lapok beküldése

2022. február 18.

Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala

2022. március 28.

Értesítése a felvételről

2022. április 29.

Beiratkozás

2022. június 22-24.

Általános tudnivalók
6. osztályos tanulók számára (0001):
Bekerülés: az általános iskolából hozott osztályzatokból számított pontok alapján (5. év vége, 6. félév
osztályzatai magyar nyelvből, magyar irodalomból, történelemből, matematikából, természetismeretből, egy
idegen nyelvből)
Jelentkezés az Oktatási Hivatal honlapján keresztül egyénileg történik.
A jelentkezési lap közvetlenül küldhető az iskolának, a tanulói adatlap pedig a Felvételi Központnak.
8. osztályos tanulók számára (0002, 0003, 0004):
Bekerülés: Az általános iskolából hozott osztályzatokból számított pontok alapján döntünk. (7. év vége, 8.
félév osztályzatai magyar nyelvből, magyar irodalomból, történelemből, matematikából, egy
természettudományos tantárgyból, egy idegen nyelvből).
A két tanítási nyelvű képzésekben az érettségi bizonyítvány felsőfokú ,,C” típusú államilag elismert
nyelvvizsga bizonyítvánnyal egyenértékű, ha a vizsgázó angol nyelvből emelt szinten legalább 60 %-ot ért el,
a másik két vizsgatárgyból angol nyelven sikeres, legalább középszintű vizsgát tett.
Minden képzésben a 11. évfolyamtól kezdődően emelt szintű érettségire való jelentkezés esetén heti 2 óra
felvételére van lehetőség a választott tantárgyakból.
Második idegen nyelvként választható a német vagy a francia nyelv.
Az SNI-s tanulók felvételijével és értékelésével kapcsolatos tudnivalókat az iskolai tájékoztatónk tartalmazza.
Várjuk a tehetséges tanulókat!
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SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM
OM azonosító: 032295
Cím: 3100, Salgótarján, Március 15 utca 1.
Telefonszám: 32/411-353; 32/411-104
Faxszám: 32/411-104
Honlap: www.smig.hu
Email cím: madach@smig.hu
Igazgató: Szluka Pálné
Nyílt napok:2021.november 23-24-25.
Szülői értekezlet:2021.december 2.

Képzési forma

Tagozat
kód
0001

KÍNÁLATUNK
Jellemzők

Négy évfolyamos
Emelt szintű képzés angol nyelv
gimnáziumi képzés
Négy évfolyamos
0002
Általános gimnáziumi képzés
gimnáziumi képzés
Négy évfolyamos
0003
Köznevelési típusú sportiskolai kerettanterv szerinti
gimnáziumi képzés
képzés ( testnevelés + 1óra)
Négy évfolyamos
0004
Emelt óraszámú vizuális kultúra
gimnáziumi képzés
Kollégiumi elhelyezés: biztosított

Felvehető
létszám
50 fő
30 fő
14 fő
8 fő

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Három osztályt indít intézményünk. A tanulók a specialitásokat az emelt szintű érettségire történő
felkészítés keretében vihetik tovább. Két idegen nyelv tanulása kötelező: angol nyelv és német
nyelv (szakköri szinten orosz nyelv tanulásának lehetősége adott).
A 9. évfolyamon a hozzánk jelentkező csak egyféle képzési irányra nyerhet felvételt, de több
irányultságot is megjelölhet. A felvételi lapon jelezni kell az eddig tanult idegen nyelveket.
FELVÉTELI RENDJE
Nincs írásbeli felvételi, az általános iskolából hozott tanulmányi eredmény alapján történik a
rangsorolás. A jelentkezők felvétele a pontozással megállapított sorrend szerint történik. A tanulók
pontjait a hozott pontok összessége adja.
A hozott pontokat a következő tantárgyak 7. év végi és 8. félévi érdemjegyeinek
összege adja: magyar nyelv, irodalom, matematika, egy idegen nyelv, egy szabadon
választott természettudományi tantárgy (fizika/kémia/biológia/földrajz). A felsorolt tárgyakból
összesen max. 60 pont szerezhető (7.évvége: 6x5=30; 8. félév: 6x5=30)
A szerzett pontszámok alapján készül el a rangsorolás a törvényi előírásoknak megfelelően.
Azonos pontszám esetén a törvényi előírásoknak megfelelően jár el az intézmény: 20/2012.(VIII.31.)
EMMI rendelet 40.§ (3).
Alkalmassági megfelelés szükséges (ennek követelménye a honlapon olvasható).
0003 közoktatási típusú sportiskolai képzés: 2022. március 01. 8.00 (Külön értesítést nem küldünk.)
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0004 emelt óraszámú vizuális kultúra: 2022. március 02-03. (délutáni időpont; ennek
csoportbeosztásáról értesítjük a tanulókat. Pótfelvételi időpontja: 2022. március 10.
A tanuló minősítése: megfelelt/nem felelt meg. Megfelelt minősítés alapján kerülhet be a diák a
rangsorolásba az említett két szakon. Nem felelt meg minősítés esetén a jelentkező az adott szakon
elutasításra kerül, de másik szakra felvételt nyerhet.
 A specialitás választása két tanévre szól. 11. évfolyamon van lehetőség újra gondolni a
lehetőségeket és esetleg más tantárgyból emelt érettségire történő felkészítő csoportot választani.
 A 11. évfolyamtól kezdve Honvédelmi alapismeretek tantárgyat is tanulhatnak diákjaink. Az
elméleti oktatáson túl gyakorlati foglalkozásokon is részt vesznek azok a tanulók, akik ezt
választják. Érettségiként is választható a tantárgy.
 Gimnáziumi képzésünk a korai pályaválasztást kitolva lehetőséget biztosít a többoldalú
fejlesztéshez, amely biztosítja bármely irányban történő továbbtanulást.
 A téli sportot kedvelő tanulóinknak lehetőséget biztosítunk sítáborban, korcsolyázási programon
való részvételre. ( sífelszerelést, korcsolyát szükség esetén biztosítunk). Szervezünk különböző 45 napos külföldi tanulmányutakat: Lengyelország, német nyelvterületű úticéllal.
 Iskolánkat korszerű oktatási formák alkalmazása, diákközpontúság, elfogadó magatartás
kialakítása, gazdag szabadidős program kialakítása, tudatos pályaválasztás támogatása
jellemzi. Kiemelt feladatnak tartjuk a tehetséges tanulókkal történő foglalkozást, a lemaradók
segítését. Tehetséggondozás történik egyéni és csoportos felkészítés keretében. Igény szerint
szakkörök és önképzőkörök indítását támogatjuk pl. színjátszókör, Vöröskereszt szakkör,
média szakkör, orosz, informatika szakkör). A felzárkóztató program keretén belül kiemelt
feladat a matematika ismeretek elmélyítése, hiányok pótlásának segítése, valamint a
szövegértés fejlesztése.
KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK:
0001. Emelt szintű képzés angol nyelvből (heti 6 óra)
Mindannyiunk számára nyilvánvaló a nyelvtanulás fontossága. A nagy érdeklődésre való tekintettel emelt
létszámmal hirdetjük meg a következő tanévre is. Célunk, hogy olyan képzést nyújtsunk a diákoknak,
amely megalapozza a későbbi nyelvtudást, az emelt szintű, s egyben nyelvvizsgára való felkészítést.
Szintfelmérő alapján soroljuk három csoportba a diákokat. Ajánljuk azoknak, akik a nyelvtanuláshoz

biztos alapokat akarnak kapni; a középiskola befejezése után továbbtanulnak.
0002. Általános gimnáziumi képzés
Az általános képzés kitolja a pályaválasztást, lehetőséget biztosít az alaposabb átgondolásra.
Az általános képzést azoknak ajánljuk, akik még bizonytalanok pályaválasztásukban és csak 11.
évfolyamtól szeretnének készülni emelt szintű érettségire.
0003. Köznevelési típusú sportiskolai kerettanterv szerint (alkalmi megfelelés; heti 6 óra)
Ez az országosan is támogatott képzés a testnevelés iránt érdeklődő vagy rendszeresen
sportoló tanulók számára nyújt lehetőséget. Itt mód nyílik az egyéni képességek sokoldalú
fejlesztésére, a továbbtanulásra való felkészülésre. Elméleti ismeretek bővítése segíti a közép-, és
emelt színtű érettségire való felkészítést. Ajánljuk azoknak, akik testnevelői, sportmanager,
sportmasszőr, sportriporter, gyógytornász, személyi edző, katonai, rendőri, stb. pályára készülnek.
0004. Emelt óraszámú vizuális kultúra (alkalmi megfelelés; +2 óra)
Ezt a specialitást választók fejleszthetik ábrázolási készségüket, vizuális kifejező képességüket,
szerezhetnek mélyebb ismereteket. Cél olyan ábrázolási készség kialakítása, a képző- és
iparművészet területén a mesterségbeli tudás alapelemeinek megszerzése, tervezői gondolkodás,
digitális kompetencia fejlesztése. A tananyag médiás tartalmakkal egészül ki. Ez megalapozza
közép- és emelt szintű érettségire való felkészülést is. Ajánljuk azoknak, akik építész, dekoratőr,
reklámgrafikus, óvodapedagógus, divattervező, lakberendező, stylist, szerkesztő, vágó fotográfus
stb. pályára készülnek.
Kérjük, kísérjék figyelemmel honlapunkat ( http://www.smig.hu/) , facebook oldalunkat
(https://www.facebook.com/madachgimi/) , kérjenek információt emailben, telefonon.
Minden felmerülő kérdésre válaszolunk.
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MIKSZÁTH KÁLMÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
Cím: 3060 Pásztó, Rákóczi út 1.

OM azonosító: 032289

Telefonszám: 32/460-791; 32/463-116; 32/460-888
Honlap: https://new.mixat.hu/hu
e-mail cím: mikszath@mixat.hu
Igazgató: Horváthné Tajti Ágnes
Pályaválasztási felelős: Atinsi Aurelian Comlan
Nyílt nap: 2021. november 8.; 2021. november 23. A programok helyszínei: az intézmény három épülete.
Gyülekezés: 7 óra 50 percig – Pásztón, a Rákóczi út 1. sz. és a Fő út 58.sz. alatti épületeinkben.
8 órától – Tájékoztató az iskola által indított képzésekről, az iskoláról és a felkínált lehetőségekről
9 órától – tanítási órákon való részvétel

Szülői értekezlet: A Nyílt Napok keretében kerül rá sor, 8.00-tól.

KÍNÁLATUNK
Képzési
Tagozat
Jellemzők
forma
kód
0001
1+4
Emelt szintű angol nyelvű képzést adó gimnáziumi tagozat
évfolyamos
nyelvi előkészítő évvel
gimnáziumi
Intenzív, heti 12 órás nyelvi előkészítő évfolyammal kezdünk,
képzés
kezdő és haladó szintről, emelt angol érettségit célozzuk;
angol NYEK
mellette párhuzamosan indítjuk 6 órában a második idegen

Felvehető
létszám
34 fő

nyelvet. 11. évfolyamtól emelt szintű érettségire készítünk
emelt óraszámban a továbbtanulási terveknek megfelelően.
1+4
évfolyamos
gimnáziumi
képzés
német
NYEK

0002

1+4
évfolyamos
gimnáziumi
képzés
francia
NYEK

0003

Magyar-német két tannyelvű gimnázium nyelvi előkészítő évvel

Kezdő és haladó szintű csoportokat indítunk, a nyelvi
előkészítőn heti 18 órás intenzív nyelvi képzést adunk. A
második idegen nyelv tanulása a 9. évfolyamon kezdődik, s
legalább még 2 tárgyat németül tanulnak. Német nyelvből emelt
szinten és mellette 2 másik tárgyból német nyelven
érettségiznek, ami sikeres vizsga esetén felsőfokú, C típusú
nyelvvizsgának felel meg. Anyanyelvi tanár segíti a képzést.

34 fő

Magyar-francia két tannyelvű gimnázium nyelvi előkészítő évvel

Nem igényel előzetes nyelvismeretet, a nyelvi előkészítő év
alatt felkészülnek arra, hogy franciául tanuljanak a 9.
évfolyamtól tárgyakat (5 tárgyból kell legalább kettőt
választani). Francia nyelvből felsőfokú, C típusú, a második
idegen nyelvből legalább középfokú nyelvvizsgát céloznak.
5 anyanyelvi tanár segíti a képzést.

Kollégiumi elhelyezés: Sikeres felvételi esetén a kollégiumi elhelyezést biztosítjuk.
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A bekerülés feltétele az egységes központi írásbeli felvételi vizsga sikeres teljesítése, melynek
megírására lehetőséget biztosítunk intézményünkben.
Időpontja: 2022. január 22. (szombat) 1000,
pótnap: 2022. január 27.(csütörtök) 1400
A felvételi eredményét a következő összetevőkből számítjuk:
1. Általános iskolai tanulmányok eredményei - az összteljesítmény 25%-a
2. Egységes központi írásbeli vizsga matematika - az összteljesítmény 37,5%-a
3. Egységes központi írásbeli vizsga magyar nyelv - az összteljesítmény 37,5%-a
Az általános iskolai tanulmányok eredményei közül a közismereti tárgyak (magyar, matematika,
történelem, idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz) 7. év végi és 8. félévi érdemjegyei
számítanak be.
Gyere! Várunk és tapasztald meg, hogy a Mikszáth… nem csak egy iskola!
EGYÉB TUDNIVALÓK
Felvételi előkészítő foglalkozásokat tartunk magyar nyelvből és matematikából 2021.11.10 –
2022.01.21-ig.
Jelentkezni lehet az iskolatitkárságon vagy az intézmény vezetőinél, személyesen és telefonon is:
Pásztó, Rákóczi út 1. Tel: 32/460-791
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NÓGRÁD MEGYEI VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM
Cím: 3078 Bátonyterenye, Váci Mihály út 5.
OM azonosító: 032285
Telefonszám:32/553-220
Honlap:www.vacimihalygimi.wordpress.com
e-mail cím: vmg3078@gmail.com
Igazgató: Csank István Csaba
Pályaválasztási felelős: Odler Bernadett igh.
Nyílt nap: 2021.november 11. 09.00-1300-ig és 2021.december 17. 0900 -1300 óra
Szülői értekezlet: 2021. november 04. 1600 óra

Képzési forma
gimnázium

Tagozat
kód
0004

KÍNÁLATUNK
Jellemzők
4 évfolyamos gimnáziumi képzés

Felvehető
létszám
34 fő

Kollégiumi elhelyezés: nem biztosított
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Felvételi tájékoztató 2022/2023-as tanév
Képzésünk általános gimnáziumi képzést nyújt, két idegen nyelv, négy tanéves oktatásával.
A képzés célja, felkészíteni a tanulóinkat a középszintű és az emelt szintű érettségire, a felsőfokú oktatásra
és az érettségi utáni szakképzésre, angol-és német nyelvvizsgákra.
Hagyományosan jó kapcsolatot ápolunk a szülőkkel, egyénileg odafigyelünk minden tanulónkra. Tanulóink
nyugodt légkörben, biztonságos kis létszámú tanulócsoportokban, felújított-otthonos épületben, parkos
környezetben, modern-interaktív és fejlesztő eszközökkel, a városi tanuszoda és a Kastélykert
szomszédságában tanulhatnak.
Az iskola épülete a 21-es számú főút mellett található, néhány percre a buszmegállótól és a vasútállomástól.
Az általános gimnáziumi képzés mellett tanulóinknak lehetőséget biztosítunk széles körű szakköri
foglalkozáson való részvételre: orosz nyelv, újságírás, drámapedagógia-színjátszás, informatika, vendéglátószakmai német nyelv. Nagy hangsúlyt fektetünk a pályaorientációra, projektünk keretében valósulnak meg az
üzemlátogatások és szakmák képviselőinek meghívása. Minden évfolyamon, órarendi keretek között tanulják
diákjaink a Honvédelmi alapismeretek tantárgyat, amelyből érettségizhetnek is, illetve előnnyel indulnak a
szakirányú felsőoktatás és a katonai pálya területén.
Bemeneti mérést végzünk az új beiratkozók körében a tanév elején. A mérés eredménye alapján irányítjuk
őket korrepetálásra, egyéni fejlesztésre, országos kompetencia mérésekre való felzárkóztató foglalkozásokra.
A 12.évfolyam mellett már a 11.osztályban felmérjük a tanulók tudását és készségeit az érettségi
vizsgatárgyakkal kapcsolatban ( próba érettségik írásban és szóban)
Pedagógusaink kiváló szakmai ( jelenléti és digitális oktatás) felkészültséggel és tapasztalattal, befogadó,
motiváló attitűddel és sokszínű nevelési-oktatási szakmódszertannal oktatnak minden tanulót.
Várjuk az SNI (sajátos nevelési igényű) és BTM (beilleszkedési, tanulási és magatartási problémák) tanulók
jelentkezését, akiknek fejlesztő pedagógus nyújt támogatást, megsegítést fejlesztő foglalkozások formájában
heti rendszerességgel. Iskolaközösségünk elfogadó és befogadó.
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Felvétel a felső tagozatos tanulmányi eredmények és személyes
elbeszélgetés/felvételi alapján.
A tanítási órákon túl, a diákéletet emlékezetesebbé tevő programjaink palettája színes: Hófehér Családi
Egészségnap, Szakmai Napok és előadások, Kiállítások, Haditorna, iskolai kirándulások ( múzeumlátogatás,
kerékpártúra, gyalogtúra városlátogatások), AFS nemzetközi diákszervezet cserediákjainak jelenléte a tanítási
órákon és a rendezvényeken, Váci Gála, házi, megyei és országos tantárgyi versenyek, szervezett Iskolai
Közösségi Szolgálat programok ( TE SZEDD!)
A középszintű érettségi vizsga mellett emelt szintű vizsgákra is felkészítjük tanulóinkat.

A középszintű érettségi vizsgára való felkészítés tárgyai:
Angol nyelv
Biológia – egészségtan
Ének-zene
Fizika
Földrajz
Informatika/digitális kultúra
Honvédelmi alapismeretek
Kémia
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Német nyelv
Testnevelés és sport
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Vizuális kultúra

Az emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítés tárgyai:
Angol nyelv
Biológia – egészségtan
Fizika
Honvédelmi alapismeretek
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Német nyelv
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

Képzéseinek sajátos jellemzői:
képzés kódja: 0004 - Négy évfolyamos gimnáziumi képzés
A jelentkezési lapon közölt tantárgyi eredmények alapján rangsoroljuk a jelentkező tanulókat, és az első 34
tanulót tudjuk felvenni.
A 11. és 12. évfolyamon fakultáció keretében készítjük tanulóinkat a felsőoktatásra.

EGYÉB TUDNIVALÓK
Képzéseink sajátos jellemzői:
Képzés kódja:0004-Négy évfolyamos gimnáziumi képzés
A jelentkezési lapon közölt tantárgyi eredmények alapján rangsoroljuk a jelentkező tanulókat és az első 34
tanulót tudjuk felvenni.
A 11. és 12. évfolyamon fakultáció keretében készítjük tanulóinkat a felsőoktatásra.
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ILLYÉS GYULÁNÉ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS
KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA
Cím: 3100 Salgótarján, Acélgyári út 3/A.

OM azonosító: 038535

Telefonszám: 32/411-848
Honlap: http://illyesiskola.wordpress.com
Email cím: illyesgyulaneiskola@gmail.com
Igazgató: Fenes Andrea Anna
Pályaválasztási felelős: Valet Éva
Nyílt napok: Szülői értekezlet:2022.január első felében, a pontos dátum az intézmény honlapján lesz elérhető

Képzési forma
Szakiskola

Készségfejlesztő
iskola

Tagozat
kód
0001

0002

KÍNÁLATUNK
Jellemzők
előkészítő évfolyam tanulásban akadályozott/enyhe
értelmi fogyatékos /tanulók számára + 2 évfolyam.
Szakiskolai kerettantervi adaptáció a sajátos nevelési
igényű tanulók számára. Oktatott idegen nyelv az
angol. Egészségügyi alkalmassági szükséges. Kerti
munkás részszakképesítést nyújt. Felvétel kizárólag a
sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági
szakvélemény alapján. Gyakorlati hely biztosított.
Mezőgazdaság, erdészet ágazat.
4 évfolyam, értelmében akadályozottak/középsúlyos
értelmi fogyatékos/ tanulók számára. Oktatott idegen
nyelv nincs. Felvétel kizárólag a sajátos nevelési
igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény
alapján. A gyakorlati évfolyamokon a következő
ismeretek szerezhetők meg: háztartástan-életvitel

Felvehető
létszám

13 fő

13 fő

Kollégiumi elhelyezés: nem biztosított
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A szakiskolai gyakorlatot a tanulók saját gyakorlóhelyünkön, az egyesületünk tanyájánSalgópusztán- töltik. Itt sajátíthatják el a szükséges kertészeti gyakorlati ismereteket.
Szakiskolánkba sajátos nevelési igényű tanulók, azon belül tanulásban akadályozott tanulók
jelentkezését várjuk.
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BALASSAGYARMATI BALASSI BÁLINT GIMNÁZIUM
Cím: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 17.

OM azonosító:032284

Telefonszám: (35) 300-011
Honlap: www.balassi-bgy.edu.hu
Email cím: balassi@balassi-bgy.edu.hu
Igazgató: Mogyorósi Attila
Pályaválasztási felelős: Istvanovszki Róbertné
Nyílt napok: -2021.november 15., november 16., december 7., december 9. (regisztrációhoz kötött)
Szülői értekezlet: 2021.november 15., november 16., december 7.

Képzési forma
nyolc
évfolyamos
gimnáziumi
képzés
négy évfolyamos
gimnáziumi
képzés
célnyelvi
előkészítéssel
folyó két tanítási
nyelvű (angolmagyar) képzés

Tagozat
kód
0008

0004

0001

KÍNÁLATUNK
Jellemzők
Az angol és német nyelv oktatása emelet óraszámban,
8. évfolyamtól kezdődően emelt szintű oktatás
formájában történik.
Emelt szintű oktatás folyik angol és német nyelv,
tantárgyakból.

Felvehető
létszám
34 fő

34 fő

Emelt szintű oktatás folyik angol és német nyelv,
tantárgyakból.
34 fő

Arany János
0005
Emelt szintű oktatás folyik angol és német nyelv,
Tehetséggondozó
tantárgyakból.
Program
Kollégiumi elhelyezés: biztosított a Madách Imre Kollégiumban

34 fő

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Nyolc évfolyamos gimnáziumi képzés
A nyolc évfolyamos gimnáziumba az Oktatási Hivatal által kiadott jelentkezési lap és tanulói adatlap
elektronikus kitöltésével történik a jelentkezés. A kinyomtatott és aláírt jelentkezési lapot a szülő közvetlenül
megküldheti a gimnáziumba, nem szükséges aláírás az általános iskola részéről. A kinyomtatott és aláírt tanulói
adatlapot szintén közvetlenül küldhetik a szülők a Felvételi Központba. A jelentkezési lap és tanulói adatlap
megküldésének határideje: 2022. február 18. (péntek).
Az ötödik évfolyamra felvételüket kérő tanulók elbírálása az általános iskola harmadik osztályának év végi és
negyedik osztályának félévi tanulmányi átlageredménye alapján történik.
A megkívánt minimális tanulmányi átlag: 4,3.
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Négy évfolyamos gimnáziumi képzés
A négy évfolyamos gimnáziumba az Oktatási Hivatal által kiadott jelentkezési lap és tanulói adatlap
elektronikus kitöltésével történik a jelentkezés. A kinyomtatott és aláírt jelentkezési lapot és tanulói adatlapot
az általános iskola küldi a gimnáziumba illetve a Felvételi Központba. A jelentkezési lap és tanulói adatlap
megküldésének határideje: 2022. február 18. (péntek).
A kilencedik évfolyamra felvételüket kérő tanulók elbírálása az általános iskola hetedik osztályának év végi és
nyolcadik osztályának félévi tanulmányi átlageredménye alapján történik.
A megkívánt minimális tanulmányi átlag: 4,00.
Célnyelvi előkészítéssel folyó két tanítási nyelvű (angol-magyar) képzés
A célnyelvi előkészítéssel folyó két tanítási nyelvű képzésre az Oktatási Hivatal által kiadott jelentkezési lap
és tanulói adatlap elektronikus kitöltésével történik a jelentkezés. A kinyomtatott és aláírt jelentkezési lapot és
tanulói adatlapot az általános iskola küldi a gimnáziumba illetve a Felvételi Központba. A jelentkezési lap és
tanulói adatlap megküldésének határideje: 2022. február 18. (péntek).
Az előkészítő évfolyamra felvételüket kérő tanulók elbírálása az általános iskola hetedik osztályának év végi
és nyolcadik osztályának félévi tanulmányi átlageredménye alapján történik.
A megkívánt minimális tanulmányi átlag: 4,3. A jelentkezők motivációs beszélgetésen vesznek részt.
Arany János Tehetséggondozó Program
A Tehetséggondozó Programba jelentkezhet minden olyan nyolcadik osztályos tanuló, aki tanulói
jogviszonyban áll, és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik, valamint az alábbi pontban
meghatározott feltételek közül legalább az egyiknek megfelel:
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 53. §-a
szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő nevelésbe vett, vagy
a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy
 a család- és gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 40. §-a szerinti, az általános iskola és a szülő
kezdeményezésére elkészített javaslat alapján rászorult, azzal, hogy a család- és gyermekjóléti
szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak alapján kell döntenie, hogy kellett-e az Arany János
Tehetséggondozó Programba történő jelentkezést megelőző három éven belül a Gyvt. 39. §-a alapján
az érintett tanuló érdekében intézkednie, vagy
 a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága esetén, ha a gyermeket nevelő
szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a pályázat benyújtása
időpontjában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. §-a
szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a pályázat benyújtásának időpontját megelőző 16
hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, vagy
 lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a
besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet értelmében kedvezményezett
településen található (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500105.KOR), vagy
 lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem kedvezményezett, de a települési lakónépességi
adatok alapján ötezer főt meg nem haladó állandó lakosságszámmal rendelkező településen
található (http://www.ksh.hu/apps/hntr.main) és a programba történő jelentkezés időpontjában a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdés a)-d)
pontjában foglalt valamelyik célra nyújtott települési támogatásban vagy a jelentkezés időpontját
megelőző
6
hónapon
belül
rendkívüli
települési
támogatásban
részesül
(https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300003.TV).
Pályázni a pályázati egységcsomag űrlapjainak hiánytalan kitöltésével lehet. A pályázatot postai úton a tanuló
vagy a delegáló általános iskola juttatja el a Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium címére (2660
Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 17.). A borítékra kérjük, írják rá: „Arany János Tehetséggondozó Program”.
A pályázat beadási határideje (a postai bélyegző legutolsó dátuma): 2021. december 10. (péntek).

15

NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

A pályázatnak tartalmaznia kell (ezek a mellékletek a pályázati csomagban találhatók):
1. a nevelőtestület támogató nyilatkozatát (1. sz. melléklet),
2. a szülő nyilatkozatát arról, hogy elfogadja és támogatja az 5 éves nevelést, oktatást és a kollégiumi
ellátást (2. sz. melléklet),
3. a tanuló személyi adatlapját (3. sz. melléklet),
4. az osztályfőnök tanulóról írt jellemzését − 2 példányban,
5. a tanuló kézzel írott önéletrajzát − 2 példányban (Kérjük a tanulót, önéletrajzában mutassa be
életkörülményeit, családi hátterét; eddig elért iskolai, művészeti és sporteredményeit; hobbiját,
érdeklődési körét; a jövőjével kapcsolatos elképzeléseit; valamint írja le, hogy miért akar az Arany
János Tehetséggondozó Programban részt venni.),
6. a választott intézmény(ek) megjelölését (a programban résztvevő gimnáziumok és kollégiumok
közül hármat lehet megjelölni, melyek közül a tanulók elsősorban a lakóhely szerinti megye
intézményébe nyerhetnek felvételt; 4. sz. melléklet),
7. a szociális helyzetet igazoló hivatalos dokumentum fénymásolatát (a jegyző igazolása a hátrányos
helyzet megállapításáról vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról vagy
az ideiglenes hatállyal történő elhelyezésről),
8. vagy az illetékes gyermekjóléti szolgálat javaslatát (amennyiben a tanuló nem részesül rendkívüli
gyermekvédelmi kedvezményben; 5. számú melléklet).
Minden jelentkezőnek részt kell vennie a központi írásbeli felvételi vizsgán, melyre a jelentkezési határidő:
2021. december 3.(péntek). A tanulók jelentkezése közvetlenül a Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium
címére (Balassagyarmat Deák Ferenc utca 17.) érkezzen.
A tehetséges tanulók kiválasztására 2022. január 21-én (pénteken) kerül sor. Ezen a napon 14 órától a pályázó
diákok a Madách Imre Kollégiumban (Balassagyarmat Régimalom út 2.) nem szaktárgyi jellegű felvételi
válogatáson vesznek részt. Másnap, 2022. január 22-én (szombaton) 10 órától a pályázó diákok a
Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnáziumban (Balassagyarmat Deák Ferenc utca 17.) központi írásbeli
felvételi vizsgát írnak matematika és magyar nyelv tantárgyakból.
Azok a tanulók, akik alapos ok miatt nem tudnak részt venni a felvételi vizsgán, pótló vizsgát tehetnek, melynek
időpontja 2022. január 27. (csütörtök) 14 óra.
EGYÉB TUDNIVALÓK
További információ kérhető Istvanovszki Róbertné nevelési intézményvezető-helyettestől a 35/300-011-es
telefonszámon vagy a balassi@balassi-bgy.edu.hu e-mail címen.
Az Arany János Tehetséggondozó Program pályázatával kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a
gimnáziumban Pénzes Attila programfelelőstől (e-mail: supratika@gmail.com) tel.: 35/300-011.
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MOSOLY EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY,
ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA ÉS
KOLLÉGIUM
Cím: 2660 Balassagyarmat – Nyírjes, Nyírjespuszta 5.

OM azonosító: 100804

Telefonszám: 35/300-352, 35/300-585
Honlap: www.mosolyegymi.hu
Facebook: https://www.facebook.com/mosolyegymi
Email cím: titkarsag.nyirjes@gmail.com
Intézményvezető-helyettes: Siketné Zsiga Judit
Pályaválasztási felelős: Siketné Zsiga Judit
Nyílt napok: 2021. november 11. ; 2022. január 13.

A vonatkozó információkat internetes felületeinken tesszük közzé. 

Szülői értekezlet: időpontegyeztetés után
Fogadó óra: időpontegyeztetés után

Tagozat
kódok
0801

0802

Képzéseink

Képzési idő

Felvehető tanulók
száma

1+2 év

12 fő

1+2 év

6 fő

1+2 év

12 fő

1+2év

6 fő

Számítógépesadatrögzítő

Szakácssegéd

Csokoládétermék0804

0805

gyártó

Parkgondozó
Készségfejlesztő
iskola gyakorlati

0600

modulos
képzésekkel

12 fő
4 év
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Képzési profil

Tanulásban akadályozott (enyhén
értelmi fogyatékos), mozgás-,
hallás, látássérült, autista, az
állapotok esélyegyenlőségének
biztosításával, megnövelt képzési
idővel, speciális többlettel (eszköz,
módszerek), jelzett felmentések
érvényesítésével. Speciális tantervű
programokból adaptált helyi
programok szerint.* A
részszakképesítések időtartama 2 év
+ a szakmára való bekerülés
előzetes feltétele a 9. előkészítő
évfolyam elvégzése +1 év.

Értelmileg
akadályozott
(középsúlyos értelmi fogyatékos)
tanulók
számára
kidolgozott
program. Csatlakozhatnak azok a
tanulásban akadályozott fiatalok is,
akik sikertelenül teljesítenek a
szakiskola előkészítő évfolyamán.

NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

További információk:
A középiskolában és a kollégiumban
mozgás-, hallás-, látássérült, tanulásban- és
értelmileg akadályozott, autista, 14-25 éves
korú fiatalok szakiskolai
képzése,
kollégiumi együttnevelése, habilitációja,
rehabilitációja valósul meg.
Középiskola:
Az iskolában 2006-tól kompetencia
alapú oktatás folyik.
Alapvető feladatunk a fogyatékkal élő
fiatalok szakmai fejlesztése, szükségleteikhez igazított, autonóm életvitelre felkészítő szociális
segítségnyújtás. Középiskolánkban a szakiskolai évfolyamokon szakmai vizsgára való felkészítés történik
különböző résszakképesítéseken, a készségfejlesztő iskolai osztályokban szakmai modulokkal
igyekszünk minél önállóbb életre felkészíteni tanulóinkat.
Kollégium
A kollégium minden itt tanuló középiskolás diáknak elhelyezési lehetőséget kínál 4-8 fős felújított
szobáiban. A szobák rendelkeznek saját mellékhelyiséggel, tág fürdőhelyiséggel, mozgássérült
tanulóinknak is kényelmet nyújtva. Asszisztenseink és ápolóink folyamatos felügyeletet biztosítanak.
Rehabilitáció
A fejlesztő tevékenységek szakemberek irányításával történnek: konduktorok, gyógytornász, különböző
szakos gyógypedagógusok, pszichológus, szociálpedagógusok segítik a tanulók célirányos fejlesztését,
felzárkóztatását.
Alkalmazott terápiák: Sindelar, Ayres, Snoezelen, Meixner, Diszkalkulia, Komplex gyógypedagógiai
fejlesztés, Pszichopedagógiai fejlesztés, Masszázs és gyógytorna, Konduktív pedagógia,
Pszichoterápia, Nyelv– és beszédfejlesztés
Sérüléstől függetlenül nagy hangsúlyt fektetünk a személyiségfejlesztésre, amelyet csoportos és egyéni
formában végzünk.
Iskolánk folyamatos egészségügyi ellátást biztosít.
ISKOLÁNKBA SOK SZERETETTEL VÁRJUK A JELENTKEZŐKET. SZOLGÁLTATÁSAINK
INGYENESEK, A TANULÓK CSAK AZ ÉTKEZÉSÉRT FIZETNEK.
Munkánk során arra törekszünk, hogy tanulóink az iskolából kikerülve aktív, önálló és önellátó emberként
élhessék életüket.
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A szakképzésbe történő belépés feltételei
SZAKISKOLAI KÉPZÉSEK
Számítógépes adatrögzítő


Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában.



Bemeneti kompetenciák: -



Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek



Pályaalkalmassági követelmények: -

Szakácssegéd


Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség



Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek



Pályaalkalmassági követelmények: -

Csokoládétermék-gyártó


Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség



Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek



Pályaalkalmassági követelmények: -

Parkgondozó


Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség



Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek



Pályaalkalmassági követelmények: -

KÖZÉPISKOLAI BEISKOLÁZÁSI KÖRZET: ELSŐSORBAN NÓGRÁD MEGYE
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KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLAI KÉPZÉS
A tanulók felvételének feltételei
A szakképzésben részt venni nem tudó tanulásban akadályozott, valamint értelmileg akadályozott tanulók
részére az életkezdéshez és a munkába álláshoz szükséges alapvető ismereteket nyújtó 4 éves képzés,
amelyen szakképzés nem folyik.
9-10. évfolyamon közismereti képzés folyik.
11-12. évfolyamon a közismereti képzés alacsonyabb óraszámban folyik tovább, melyet heti 20 órában
gyakorlati képzés egészít ki. Ezeken a gyakorlati évfolyamokon a tanulónak 2-5 készségfejlesztő
kerettantervből álló képzési egység elsajátítására van lehetősége.
Ezt a 2-5 elemet a helyi lehetőségek, a tanulócsoport képességei és egyéb szempontok alapján a
következő, jogszabály által kínált képzési egységek közül választjuk ki:
Kerettanterv
1. Agyagtárgy készítő
2. Árufeltöltő
3. Autómosó kisegítő
4. Háztartástan - életvitel
5. Habilitációs célú munkavégzés integrált munkavégzésre képes tanulók részére
6. Habilitációs célú munkavégzés integrált munkavégzésre nem képes tanulók részére
7. Irodatechnikai eszközök használata
8. Kert- és parkápoló
9. Kisegítő állatgondozó
10. Kisegítő takarító
11. Konyhai kisegítés
12. Mézeskalács-sütő
13. Mosodai kisegítő
14. Palántanevelő
15. Papírtermék-készítő
16. Szövött-tárgy
17. Textil- és fonalmentő
18. Udvaros

Évfolyamok
11-12.
11-12.
11-12.
11-12.
11-12.
11-12.
11-12.
11-12.
11-12.
11-12.
11-12.
11-12.
11-12.
11-12.
11-12.
11-12.
11-12.
11-12.

Heti órakeret
8
4
12
8
4
4
4
12
12
12
12
8
8
12
12
8
8
4

ÁLTALÁNOS ISKOLA

Általános iskolánkban sajátos nevelési igényű gyermekek oktatását és nevelését végezzük. A
gyermekek a szakértői bizottság véleménye alapján kerülnek intézményünkbe.
Az iskolai képzés során az egyéni bánásmód elvét alkalmazva próbáljuk biztosítani tanulóink
személyiségének harmonikus fejlődését.
A tanterv alapján egyéni fejlesztési terv készül, ami figyelembe veszi:
• a gyermek mentális korát,
• a sérülés súlyosságát,
• az egyenetlen képesség profilt.
• a helyi igényeket,
Az iskolai és a mindennapi gyakorlati életre felkészítő tananyagot speciális módszerek
segítségével, amennyiben szükséges: különleges tér-idő szervezéssel, vizuális támogatással
juttatjuk el a gyermekekhez.
ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEISKOLÁZÁSI KÖRZET: NYUGAT-NÓGRÁD MEGYE
(RÉTSÁGI, BALASSAGYARMATI, SZÉCSÉNYI JÁRÁSOK)
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NÓGRÁD MEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60.

OM azonosító: 203048

Telefonszám: 32/310-231
Honlap: www.nmszc.hu
Email cím: centrum@nmszc.hu
Kancellár: Gembiczki Ferenc
Főigazgató: Baranyi Zoltán

A Nógrád Megyei Szakképzési Centrum 2015. július 1-je óta működő rendszer, melyet a
szakképzési intézmények hatékonyabb, összehangoltabb működésének elősegítésére és a
gazdasági-piaci szereplők képzési igényeinek gyorsabb és rugalmasabb kielégítésére hozott létre a
Nemzetgazdasági Minisztérium. A Szakképzési Centrum fő feladataként technikumi (5 év) és
szakképző iskolai (3 év) nevelést-oktatást, esti, levelező formájú felnőtt oktatást, valamint
kollégiumi nevelést is ellát. A Centrum nyolc tagintézménye Salgótarján, Balassagyarmat
városokban látja el feladatát. Szakmai oktatási palettánk sokrétű, szakmáinkra Nógrád megye
minden településéről jelentkezhetnek. A Centrum felnőttképzési tevékenységet is végez a szakmai
képzésbe bekapcsolódó álláskereső, szakmát váltani kívánó, szakmát szerezni akaró felnőttek
számára.

A Nógrád Megyei Szakképzési Centrum tagintézményei:
Nógrád Megyei SZC Táncsics Mihály Technikum Salgótarján
(32) 411-898
Nógrád Megyei SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola - Salgótarján (32)
412-504
Nógrád Megyei SZC Stromfeld Aurél Technikum- Salgótarján
(32) 411-044
Nógrád Megyei SZC Borbély Lajos Technikum és Szakképző Iskola - Salgótarján
(32) 418-600
Nógrád Megyei SZC Szent-Györgyi Albert Technikum- Balassagyarmat
(35) 300-622
Nógrád Megyei SZC Mikszáth Kálmán Technikum és Szakképző Iskola - Balassagyarmat
(35)-501-190
Nógrád Megyei SZC Szondi György Technikum és Szakképző Iskola - Balassagyarmat
(35) 501-600
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NMSZC TÁNCSICS MIHÁLY TECHNIKUM
Cím: 3100 Salgótarján, Május 1. út 58.

OM azonosító:
203048/019

Telefonszám: 32/411-898, 32/411-671
Honlap: www.tancsics-starjan.edu.hu
Email cím: tancsics.st@tancsics-nmszc.hu
Igazgató: Juhászné Janik Beatrix
Pályaválasztási felelős: Várszegi Bernadett igazgatóhelyettes
Nyílt napok: 2021.november 8-9-10. 0800-1000
Szülői értekezlet: 2021. november 17. 1500 óra
KÍNÁLATUNK
Képzési
forma

Tagozat
kód

Jellemzők

Felvehető létszám

Technikum

3101
angol

Idegen nyelvi előkészítő évfolyammal bővített
Gazdálkodás és menedzsment ágazati
technikusi képzés
( 1 év nyelvi előkészítő + 5 év)

Technikum

3102
angol

Idegen nyelvi előkészítő évfolyammal bővített
turisztika
ágazati technikusi képzés
( 1 év nyelvi előkészítő + 5 év)

Technikum

3103
angol

Közlekedés szállítmányozás
ágazati technikusi képzés
(5 év)

Technikum

3104
angol

Oktatás
ágazati technikusi képzés
(5 év)

34 fő

34 fő

30 fő

34 fő

Kollégiumi elhelyezés: biztosított
Felvételi pontszámok megállapítása az alábbi tantárgyi osztályzatok alapján történik:
Megnevezés
5. év végi
6. év végi
7. év végi
8. félévi

Irodalom
x
x
x
x

Magyar
nyelv
x
x
x
x

Történelem Matematika
x
x
x
x

x
x
x
x

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
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Idegen
nyelv
x
x
x
x

Fizika

Informatika

x
x

X
X
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Felvételi vizsgát nem tartunk egyik tanulmányi területen sem. A felvételi pontszámok megállapítása a
táblázatban szereplő tantárgyak osztályzatai alapján történik. Egyenlő pontszám esetén az idegen nyelv, a
matematika, irodalom, nyelvtan és történelem tantárgyak tantárgy jegyei alapján rangsoroljuk a jelentkezőket.
Azoknál az SNI-s vagy BTM-es tanulóknál, akik valamelyik tantárgyból az értékelés alóli felmentés miatt
nem hoznak érdemjegyet, az értékelt tárgyak átlagát számítjuk be a hiányzó jegynél.
Kérem, hogy amennyiben érintett, akkor szíveskedjék személyesen megkeresni az iskola igazgatóját a
gyakorlati oktatás teljesíthetősége miatt.

EGYÉB TUDNIVALÓK
3101 (angol) Idegen nyelvi előkészítő évfolyammal bővített Gazdálkodás-és menedzsment ágazati
technikusi képzés – megszerezhető szakma: 504110901
Pénzügyi és számviteli ügyintéző
 A nyelvi előkészítő évfolyamon kezdő vagy haladó csoportban heti 18 órában angol nyelv, heti 3
órában informatika tanulható. Emellett anyanyelvi (szövegértés, kommunikáció), matematikai
feladatmegoldó, tanulás-módszertani, önismereti készségek fejlesztésére kerül sor.
 A 9-10. szakképző évfolyamon ágazati alapoktatásban tanulnak diákjaink. A 10. évfolyam végén
ágazati alapvizsgát tesznek.
 11-13. évfolyamon szakirányú oktatásban tanulnak tovább ahol a szakirány a Pénzügyi-számviteli
ügyintéző
 A 12. évfolyamon diákjaink három tantárgyból érettségi vizsgát tesznek.
 A 13. évfolyam végén érettségiznek a 4. tantárgyból és 5. vizsgatárgyból. Ez utóbbi emelt szintű
érettségi vizsgának számít, ami egyben a szakmai vizsgájuk is.
 A megszerzett végzettségük szakirányú felsőfokú továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra
jogosítja fel diákjainkat.
 9-13. évfolyamon lehetőség van a második idegen nyelv (német) tanulására.
 A felvételhez foglalkozásegészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálatra nincs szükség.

3102 (angol) Idegen nyelvi előkészítő évfolyammal bővített Turizmus-vendéglátás ágazati
technikusi képzés-megszerezhető szakma:510152307 Turisztikai technikusi képzés –
(Idegenvezető vagy Turisztikai szervező szakirány)











A nyelvi előkészítő évfolyamon kezdő vagy haladó csoportban heti 18 órában angol nyelv, heti 3
órában informatika tanulható. Emellett anyanyelvi (szövegértés, kommunikáció), matematikai
feladatmegoldó, tanulás-módszertani, önismereti készségek fejlesztésére kerül sor.
A 9-10. szakképző évfolyamon ágazati alapoktatásban tanulnak diákjaink. A 10. évfolyam végén
ágazati alapvizsgát tesznek.
11-13. évfolyamon szakirányú oktatásban tanulnak tovább a 10. évfolyam végén választott
szakirányon, ahol a választott szakirány a Turisztikai technikus: Idegenvezető vagy Turisztikai
szervező, értékesítő
A 12. évfolyamon diákjaink három tantárgyból érettségi vizsgát tesznek
A 13. évfolyam végén érettségiznek a 4. tantárgyból és 5. vizsgatárgyból. Ez utóbbi emelt szintű
érettségi vizsgának számít, ami egyben a szakmai vizsgájuk is.
A megszerzett végzettségük szakirányú felsőfokú továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra
jogosítja fel diákjainkat.
9-13. évfolyamon lehetőség van a második idegen nyelv (német) tanulására
A felvételhez foglalkozásegészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat szükséges.
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3103 Közlekedés és szállítmányozás ágazati technikusi képzés ( választható angol nyelv)megszerezhető szakma: 510411506 Logisztikai technikus ( logisztika és szállítmányozás vagy
vasúti árufuvarozás szakirány)
 A 9-10. szakképző évfolyamon ágazati alapoktatásban tanulnak diákjaink. A 10. évfolyam végén
ágazati alapvizsgát tesznek és szakirányt választanak.
 11-13. évfolyamon szakirányú oktatásban tanulnak tovább a 10. évfolyam végén választott szakma,
ami Logisztikai technikus-Logisztika és szállítmányozás vagy Logisztikai technikus-Vasúti
árufuvarozás
 A 12. évfolyamon diákjaink három tantárgyból érettségi vizsgát tesznek.
 A 13. évfolyam végén érettségiznek a 4. tantárgyból és 5. vizsgatárgyból. Ez utóbbi emelt szintű
érettségi vizsgának számít, ami egyben a szakmai vizsgájuk is.
 A megszerzett végzettségük szakirányú felsőfokú továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra
jogosítja fel diákjainkat.
 A felvételhez foglalkozásegészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálatra nincs szükség

3104 Oktatás ágazati technikus képzés ( választható angol)-megszerezhető szakma: Oktatási
szakasszisztens







A 9-10. szakképző évfolyamon ágazati alapoktatásban tanulnak diákjaink. A 10. évfolyam végén
ágazati alapvizsgát tesznek.
11-13. évfolyamon szakirányú oktatásban tanulnak tovább az oktatási szakasszisztens szakirányon
A 12. évfolyamon diákjaink három tantárgyból érettségi vizsgát tesznek.
A 13. évfolyam végén érettségiznek a 4. tantárgyból és 5. vizsgatárgyból. Ez utóbbi emelt szintű
érettségi vizsgának számít, ami egyben a szakmai vizsgájuk is.
A megszerzett végzettségük szakirányú felsőfokú továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra
jogosítja fel diákjainkat.
A felvételhez foglalkozásegészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálatra nincs szükség
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NMSZC KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI TECHNIKUM ÉS SZAKKÉPZŐ
ISKOLA
Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 4.
Telefonszám:

OM azonosító: 203048/020

32/510-290

Honlap: www.ker-st.hu
Facebook: https://www.facebook.com/tarjanikeri
Email cím: kvsz@kereskedelmi-nmszc.hu
Tagintézmény-vezető: Barta Rita
Pályaválasztási felelős: Barta Rita
Nyílt nap:2021. november 29-30. (előzetes bejelentkezés alapján). Kérjük, figyeljék iskolánk honlapját,
Facebook oldalát (NMSZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola),
valamint információkat találnak a https://ikk.hu honlapon is
Szülői értekezlet:2021. november 29-30. (előzetes bejelentkezés alapján). Kérjük, figyeljék iskolánk
honlapját, Facebook oldalát (NMSZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző
Iskola), valamint információkat találnak az ikk.hu honlapon is.

KÍNÁLATUNK
Képzési forma

technikum

Jellemzők

Tagozat
kód
4111

Kereskedelem ágazat, 5 éves
Kimenet: érettségi +
Kereskedő és webáruházi technikus szakma

Felvehető
létszám
32 fő

technikum

4112

szakképző iskola

4211

Turizmus-vendéglátás ágazat, 5 éves
Kimenet: érettségi +
Szakács szaktechnikus vagy
Cukrász szaktechnikus vagy
Vendégtéri szaktechnikus
Kereskedelmi értékesítő (3 év)

szakképző iskola

4212

Szakács (3 év)

32 fő

szakképző iskola

4213

Cukrász (3 év)

16 fő

szakképző iskola

4214

Pincér-vendégtéri szakember (3 év)

16 fő

Kollégiumi elhelyezés: biztosított
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TECHNIKUMBAN
Az öt év során elsődleges feladatunk a technikusi vizsgára való felkészítés, ezért a közismereti tudnivalók
mellett nagy hangsúlyt kapnak a szakmai tantárgyak Az első két év ágazati alapoktatása során a tanulók
megismerkednek a Cukrász szaktechnikus, a Szakács szaktechnikus és Vendégtéri szaktechnikus szakma
alapjaival, és 10. osztály végén, az ágazati alapvizsga után születik döntés arról, hogy melyik szakmát
tanulják a következő három évben. A diákok a négy közismereti tárgyból tesznek érettségi vizsgát, a
technikusi szakképesítés szakmai vizsgája lesz egyben az ötödik, emelt szintű érettségi tárgy. A 13.
évfolyam végi sikeres vizsga után két oklevelet kap a tanuló: megkapja az érettségi bizonyítványát, és
a technikusi végzettséget igazoló oklevelet. A technikusi vizsga emelt szintű szakmai érettségi
vizsgának számít, ez könnyebbé teszi a bejutást a szakirányú felsőoktatási intézményekbe. A tanulók
kilencedik osztálytól kezdve havi rendszerességgel ösztöndíjat kapnak.
SZAKKÉPZŐ ISKOLÁBAN
A tanulók három tanév alatt készülnek fel a szakmai vizsgára. A képzés során a szakmai elmélet és
gyakorlat van a középpontban, de emellett közismereti oktatás is zajlik. A 9. évfolyamon ágazati
alapismereteket sajátítanak el a tanulók, és 10. osztályban kezdik meg a szakma tanulását. Az első évben
a gyakorlati órák az iskolai tanműhelyekben folynak, az évet ágazati alapvizsgával zárják a tanulók. A 9.
évfolyam végén van mód arra, hogy az arra érdemes tanulók átkerüljenek a technikumi képzésre. Diákjaink
a 10-11. évfolyamon szakképzési munkaszerződéssel, gazdálkodó szervezeteknél teljesítik a szakmai
gyakorlatot.
A kereskedelmi értékesítő (korábban eladó) szakmára jelentkezők a vállalkozások működtetésének
tudnivalóival, gazdasági ismeretekkel, a hatékony szóbeli és digitális kommunikáció formáival kezdik
tanulmányaikat, de megtanulják a tízujjas gépírást is.
A szakács szakmára jelentkezők a képzés során elsajátítják az ételek elkészítésének módját.
A cukrász szakmára jelentkezők megismerhetik, és már 9. osztályban az iskolai tanműhelyben
gyakorolhatják is sütemények elkészítésének alapjait.
A pincér-vendégtéri szakember szakmára jelentkezők tanulnak étel-italismeretet, megismerik a
felszolgálás módjait, gazdálkodási ismereteket sajátítanak el.
A tanulók kilencedik osztálytól kezdve havi rendszerességgel ösztöndíjat kapnak.
A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE
A 9. évfolyamra jelentkezőket pontszám szerint sorba rendezzük. A pontszámok megállapításánál
figyelembe vesszük a 7. osztályban év végén és a 8. osztályban félévkor kapott osztályzatokat a következő
tantárgyakból: irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika, idegen nyelv (maximálisan 50 pont). Az
így készült rangsor lesz az a felvételi jegyzék, amely alapján kialakul a felvettek végleges névsora. Egyenlő
pontszám esetén sorrendben a matematika, idegen nyelv, irodalom, magyar nyelv, történelem tantárgyak
jegyei alapján rangsoroljuk a jelentkezőket. Azoknál az SNI-s vagy BTM-s tanulóknál, akik valamelyik
tantárgyból az értékelés alól való felmentés miatt nem hoznak érdemjegyet, az értékelt tantárgyak átlagát
számítjuk be a hiányzó jegynél. Mind a technikumi, mind a szakképző iskolai képzés esetében
foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés szükséges. A vendéglátós
szakmák esetében pályaalkalmassági (vendéglátó szaktechnikusok, szakács, cukrász, pincérvendégtéri szakember) követelményeknek való megfelelés is szükséges.

CÉLKITŰZÉSEINK
A munkaerőpiac igényeihez, korunk változó elvárásaihoz, kihívásaihoz való
alkalmazkodással, a versenyképes tudás átadásával művelt, igényes, korszerű és rugalmasan
felhasználható szakmai tudással bíró, vállalkozó szellemű szakemberek képzése.
Széleskörű, magas szintű általános műveltség megszerzése, amely alapfeltétele a szakmai
sikereknek és a felsőfokú intézményekben történő továbbtanulásnak.
Az oktatott szakmákhoz elengedhetetlen képességek, készségek fejlesztése.
Motiváló tanulási környezet megteremtése, amely jó közérzetet, sokrétű tanórán kívüli program
lehetőségét biztosítják a tanulóknak.
A nemzetközi kapcsolatok fejlesztésével, a külföldi tapasztalatok szerzésével történő
szemléletformálás következtében tanáraink és tanulóink interkulturális kompetenciákkal
rendelkeznek.
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NMSZC STROMFELD AURÉL TECHNIKUM
Cím: 3100 Salgótarján Rákóczi út 60
OM azonosító: 203048/022
Telefonszám: 06-32/411 044
Honlap: http://www.stromfeld.starjan.hu
e-mail cím: titkarsag@stromfeld-nmszc.hu;
titkarsag.gt@starjan.hu
Igazgató: Bozó János
Pályaválasztási felelős: Filkor Balázs igazgatóhelyettes
A felvételivel és az iskola képzéseivel kapcsolatos információs anyagok elérhetősége az iskola
honlapján a Beiskolázás menüben található: http://stromfeld.starjan.hu/gt/
A szakmákról szóló részletes tájékoztatás a https://ikk.hu/ oldalon található, amely szintén elérhető
az iskola honlapjáról is.
Szülői értekezlet:2021. november 23. 1700

KÍNÁLATUNK

Képzési forma

Jellemzők

Tagozat
kód

technikum

2111

technikum

2112

technikum

2113

Informatika ágazat
Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető
technikus
(5 év) 5 0612 1202
Szoftverfejlesztő és –tesztelő
(5 év) 5 0612 1203
Gépészet ágazat
Gépgyártás-technológiai technikus (5 év)
5 0715 1006
Gépésztechnikus (5 év)
5 0715 1005
Építőipar ágazat
Magasépítő technikus (5 év)
5 0732 0609

2214

Gépészet ágazat
Gépi és CNC forgácsoló (3 év)
4 0715 1007

szakképző iskola

Kollégiumi elhelyezés: Nógrád Megyei Szakképzési Centrum kollégiumában biztosított.
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Felvehető
létszám
64 fő

64 fő

32 fő

32 fő
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Felvételi eljárás rendje:
Felvételi vizsgát nem tartunk. Az általános iskola 7. osztályának év végi és a 8. osztályának félévi
eredményei alapján rangsorolunk.
A következő tantárgyakat vesszük figyelembe: magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem, az
általános iskolában tanult idegen nyelv. Maximálisan elérhető 50 pont.
A megjelölt tárgyak valamelyike alóli felmentés esetén a többi felvételi tárgy átlagát számítjuk be az adott
tárgy jegyének.
A sajátos nevelési igényű tanulók szülei jelentkezés előtt érdeklődjenek az iskola igazgatójánál.
EGYÉB TUDNIVALÓK
A képzések sajátosságai:
2111 kódszámú informatika ágazati, technikumi képzés
-

-

5 éves technikumi képzésben, a közismereti tárgyak tanulása mellett szakmai képzés folyik.
Választható idegen nyelv: angol
A 12. év végén magyar nyelv és irodalom, matematika és történelem tárgyakból előrehozott érettségi
vizsgát tesznek, majd az 13. év végén idegen nyelvből és a szakmai tárgyból érettségiznek. A szakmai
érettségi vizsga letételével külön vizsga nélkül szerzik meg a technikusi végzettséget is.
Az 10. évfolyam után ágazati alapvizsgát tesznek, amely után két informatikus szak választható:
Informatikai rendszer-és alkalmazás-üzemeltető technikus, Szoftverfejlesztő-és tesztelő..
A 9. évfolyamtól a tanulók szakképzési ösztöndíjban, a 11. évfolyamtól akár szakképzési
munkaszerződésük alapján anyagi juttatásban részesülnek.

2112 kódszámú gépészeti ágazati, technikumi képzés
-

-

5 éves technikumi képzésben, a közismereti tárgyak tanulása mellett szakmai képzés folyik.
Választható idegen nyelv: angol vagy német
A 12. év végén magyar nyelv és irodalom, matematika és történelem tárgyakból előrehozott érettségi
vizsgát tesznek, majd az 13. év végén idegen nyelvből és a szakmai tárgyból érettségiznek. A szakmai
érettségi vizsga letételével külön vizsga nélkül szerzik meg technikusi végzettséget is.
Az 10. évfolyam után ágazati alapvizsgát tesznek, amely után két gépész szak választható:
Gépgyártás-technológiai technikus, Gépész technikus.
A 9. évfolyamtól a tanulók szakképzési ösztöndíjban, a 11. évfolyamtól akár szakképzési
munkaszerződésük alapján anyagi juttatásban részesülnek.

2113 kódszámú építőipar ágazati, technikumi képzés
5 éves technikumi képzésben, a közismereti tárgyak tanulása mellett szakmai képzés folyik.
Választható idegen nyelv: angol vagy német
A 12. év végén magyar nyelv és irodalom, matematika és történelem tárgyakból előrehozott érettségi
vizsgát tesznek, majd az 13. év végén idegen nyelvből és a szakmai tárgyból érettségiznek. A szakmai
érettségi vizsga letételével külön vizsga nélkül szerzik meg a technikusi végzettséget.
- A 9. évfolyamtól a tanulók szakképzési ösztöndíjban, a 11. évfolyamtól akár szakképzési
munkaszerződésük alapján anyagi juttatásban részesülnek.
2214 kódszámú gépészeti ágazati, szakképző iskolai képzés
-

-

Három éves szakképző iskolai képzésben tanulják a gépi és CNC forgácsoló szakmai ismereteket.
A képzés végén szakmai bizonyítvány szerezhető gépi és CNC forgácsoló szakmában.
A bizonyítvány megszerzése után iskolánkban lehetőség lesz felnőttoktatás keretében az érettségi
megszerzésére is.
A 9. évfolyam után a technikummal átjárható a szak.
A képzés során minden diák a 9. évfolyamtól szakképzési ösztöndíjat kap, a 10. évfolyamtól
szakképzési munkaszerződésük alapján jövedelemben részesülnek.

28

NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

NMSZC BORBÉLY LAJOS TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
Cím: 3100 Salgótarján, Csokonai út 29.

OM azonosító: 203048/017

Telefonszám: 32-418-600
Honlap: www.blszsz.hu
e-mail cím: borbely@borbely-nmszc.hu
Igazgató: Fekete Zsoltné
Pályaválasztási felelős: Juhász Csaba
Nyílt nap: 2021.11.22. 900
Szülői értekezlet: Jelenléti szülői értekezlet nincs.
A honlapon: www.blszsz.hu, a Facebook-on, illetve a www.ikk.hu oldalon tájékozódhatnak
képzéseinkről. A borbely@borbely-nmszc.hu e-mail címen is kérhetnek tájékoztatást, valamint a
32/418-600-as telefonszámon

KÍNÁLATUNK
Képzési forma

technikum

technikum

technikum

technikum

Tagozat
kód

5101

5102

5103

5104

Jellemzők
Specializált gép- és járműgyártás ágazat
Gépjármű-mechatronikai technikus
(5 év) 5 0716 1904
Szerviz szakmairány
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat
szükséges.
A szakképzéssel betölthető munkakörök:
Gépjármű-és motorkarbantartó, -javító
Szépészet ágazat
Kozmetikus technikus (5 év)5 1012 2103
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat
szükséges.
A szakképzéssel betölthető munkakörök:
kozmetikus
Fodrász (5 év) 5 1012 2101
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat
szükséges.
A szakképzéssel betölthető munkakörök: fodrász
Kéz- és lábápoló technikus (5 év)5 1012 210
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat
szükséges.
A szakképzéssel betölthető munkakörök:
manikűrös, pedikűrös
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Felvehető létszám

17 fő

34 fő

34 fő

17 fő
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szakképző iskola

szakképző iskola

szakképző iskola

szakképző iskola

szakképző iskola

szakképző iskola

szakképző iskola

szakképző iskola

5205

5208

5212

5213

5214

5206

5210

5207

Építőipar ágazat
Ács 407320801 (3 év)
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat
szükséges.
A szakképzéssel betölthető munkakörök: ács,
zsaluzó, állványozó stb.
Festő, mázoló, tapétázó 4 0732 0605 (3 év)
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat
szükséges.(tériszony, színtévesztés, színlátás,
térlátás)
A szakképzéssel betölthető munkakörök:
festő-és mázoló
Kőműves 4 0732 0608 (3 év)
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat
szükséges.
A szakképzéssel betölthető munkakörök: kőműves,
falazó kőműves, gépi vakoló
Szárazépítő 407320611 ( 3 év)
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat
szükséges.
A szakképzéssel betölthető munkakörök:
Gipszkarton és állmennyezet szerelő, egyéb építési
szakipari foglalkozások, gipszkartonozó, stukkózó
Szigetelő 407320613 ( 3év)
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat
szükséges.
A szakképzéssel betölthető munkakörök: Építményés épületszigetelő, tetőszigetelő, vízszigetelő
Fa- és bútoripari ágazat
Asztalos (3 év) 4 0722 0801
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat
szükséges.
A szakképzéssel betölthető munkakörök:
bútorasztalos, és épületasztalos
Gépészet ágazat
Hegesztő 407151008 (3év)
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat
szükséges.
A szakképzéssel betölthető munkakörök: hegesztő,
lángvágó
Kreatív ágazat
Divatszabó (3 év) 407231603
Női szabó szakmairány
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat
szükséges.
A szakképzéssel betölthető munkakörök: szabó,
varró
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szakképző iskola

szakképző iskola

szakképző iskola

szakképző iskola

5215

5209

5211

5216

Elektrotechnika-elektronika ágazat
Villanyszerelő (3 év) 4 0713 0407
Épületvillamosság szakirány
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat
szükséges.
A szakképzéssel betölthető munkakörök: Villamos
gépek és készülékek műszerésze, javítója,
elektromos-hálózat szerelő, -javító,
épületvillamossági szerelő, villanyszerelő
Specializált gép- és járműgyártás ágazat
Gépjármű mechatronikus (3 év) 4 0716 1905
Szerviz szakmairány
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat
szükséges.
A szakképzéssel betölthető munkakörök: gépjárműés motorkarbantartó, -javító
Karosszérialakatos 407161908(3 év)
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat
szükséges.
A szakképzéssel betölthető munkakörök: lakatos
Orientációs fejlesztés
Belépési feltétel: 8 általános iskolai végzettség
Pályaválasztási döntés megalapozása alternatív
pedagógiai módszerekkel
Dobbantó program: azok számára ajánljuk, akik a
megelőző tanév utolsó napjáig 16. életévüket
betöltötték és alapfokú végzettséggel nem
rendelkeznek. A program keretében szervezett
foglalkozásokon felkészítjük a fiatalokat a
részszakma tanulására. Mentortanár
közreműködésével minden tanuló egyéni, a saját
képességeinek és terveinek megfelelő fejlesztés
révén jut el erre a szintre. Kis létszámú
csoportokban (5-8 fő), heti 30 órában projekt alapú
képzési formában, gyakorlatorientált módon
dolgozzák fel az egyes tanulási tartalmakat,
műveltségterületeket. A dobbantó program
kimenete az adott műhelyiskolai képzésre történő
felkészítés és tovább lépés, de önmagában sem
alapfokú, sem szakmai végzettséget nem ad.
A programban részt vevő tanuló ösztöndíjra
jogosult.
Műhelyiskola: Alapfokú végzettség birtokában 16.
életévét betöltött tanuló, illetve alapfokú
végzettséggel nem rendelkező tanuló a dobbantó
program elvégzését követően folytathat
tanulmányokat a műhelyiskolában, akik számára az
itt megszerzett részszakma bizonyítvány, alapfokú
végzettséget is tanúsít. A képzés 1-5 fős
csoportokban valósul meg, gyakorlatorientált,
közismereti tartalom már nincs. A részszakma
elsajátítása egy mester mellett, tényleges
munkakörülmények között történik a tanuló
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előrehaladásától függő tempóban. A képzés során
mentor támogatja a fiatalokat. A tanulók ösztöndíjra
jogosultak.
Az iskolánk által a műhelyiskolában indítandó
tervezett részszakmák: gipszkartonszerelő, hő- és
hangszigetelő, szobafestő.
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A felvételi eljárás rendje: Felvétel a tanulmányi eredmény alapján.
2020/2021. tanévtől kezdődően a magyar szakképzésben jelentős tartalmi és szerkezeti változások léptek
életbe. Ennek megfelelően változtak iskolánk képzési típusai. Technikusi, szakképző iskolai végzettség
szerezhető, valamint orientációs fejlesztés, dobbantó program, ill. műhelyiskolai képzések indíthatók a
2021/2022-es tanévtől kezdődően.
Technikumi képzés 5 éves képzési forma. A jelentkező először ágazatot választ, amivel 2 évig ismerkedik,
majd ágazati vizsgát tesz. A 10. évfolyam után történik a szakmaválasztás.
A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit:
Matematikából, magyarból, történelemből, valamint egy idegen nyelvből ugyanaz a
tananyagtartalom, mint a gimnáziumban. Ezekből a közismereti tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az
oktatás, előrehozott érettségi lehetőséggel. (A 12. évfolyam végén előrehozott érettségi vizsga tehető
matematikából, magyarból, történelemből, majd a 13. évfolyam végén idegen nyelvből.)
Nem kell 5. érettségi tantárgyat választani, mivel a szakmai vizsga lesz az 5. érettségi tantárgy.
A technikusi vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít.
Az 5. év elvégzése után a tanuló egyszerre kap érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet.
A jelentkező ösztöndíjat kap, a duális képzés esetén pedig munkaszerződést ajánl a vállalat, vagyis
jövedelme lesz.
A szakképző iskola 3 éves. Az ágazati ismereteket adó első év után történik a szakmaválasztás. A tanuló 2
évig tanulhatja a szakmát, elsősorban vállalati körülmények között, duális képzés keretében. A 9.
évfolyam után még átjárható a rendszer a technikummal együtt. Általános szakképzési ösztöndíj 1 évig jár,
amelyet a szakképzési munkaszerződés vált fel, vagyis a tanulás mellett a tanuló már jövedelemmel
rendelkezik.
Orientációs fejlesztés: tanulmányi idő 1 év. A tanulók megismerik az egyes szakmákat, benyomást
szereznek a munkaerőpiaci lehetőségekről, ami megalapozza a pályaválasztási döntésüket. A cél, hogy
felszínre kerüljenek a diákok erősségei, sikerélményhez jussanak és motivációt szerezzenek a
szakmatanuláshoz. A képzéshez hozzátartozik az üzemlátogatás, illetve az iskolai tanműhelyben az adott
szakma eszközeivel, munkafolyamataival való megismerés. Személyre szabott tanulás, vállalati
kapcsolatok kiépítése jellemzi az 1 év munkáját. Átlagosan heti egy napot tanműhelyben vagy vállalatnál
tölt az osztály. A tanműhelyek mellett a digitális közösségi alkotóműhely is jól támogatja a
szakmaismereti és pályaorientációs projektek megvalósítását. Az előkészítő év befejezését követően a
diák, szakképzési centrumon belül felvételi nélkül folytathatja tanulmányait szakképző iskolában,
technikumban vagy műhelyiskolában a választott ágazaton/szakmában. Szakképzési centrumon kívüli
továbbtanulási szándék esetén a tanuló tovább irányítása, segítése a megfelelő intézménybe. Az
orientációs fejlesztésben résztvevő tanuló ösztöndíjra jogosult.
EGYÉB TUDNIVALÓK
A képzéseinkhez tanműhely biztosított - valamennyi képzésünk ösztöndíjas.
Kollégiumi elhelyezés biztosított az intézmény kollégiumában:
3100 Salgótarján, Kissomlyó út 2.
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NMSZC SZENT-GYÖRGYI ALBERT TECHNIKUM
Cím: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 50.
OM azonosító: 203048/013
Telefonszám: 35/300-563
Honlap: www.szentgyorgyi-bgy.hu
e-mail cím: szentgyorgyi@nmszc.hu
Igazgató: Sinkóné Szrenka Anikó
Pályaválasztási felelős: Vajda Andrea
Nyílt nap: 2021. november 25.
Szülői értekezlet: 2021. november 25.

KÍNÁLATUNK
Képzési forma

Tagozat
kód

technikum

8111

Általános ápoló (6 év)

12 fő

technikum
technikum

8112
8113

Mentőápoló (5 év)
Egészségügyi asszisztens (gyógyszertári asszisztens
szakmairánnyal) – 5év

12 fő

Szoftverfejlesztő és- tesztelő (1+5 év)
(angol nyelvi előkészítő évvel)
Infokommunikációs hálózatépítő- és üzemeltető
technikus (5 év)

34 fő

Fitness-wellness instruktor (5 év)
Sportedző (labdarúgás) – sportszervező (5 év)

17 fő

technikum

8114

technikum

8115

technikum

8116

technikum
technikum

8117
8118

Jellemzők

Felvehető
létszám

Kisgyermekgondozó-nevelő (5 év)

Kollégiumi elhelyezés: Madách Imre Kollégium 2660, Balassagyarmat, Régimalom u. 4.
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A középiskolai felvételi eljárás
Iskolánkban központi írásbeli vizsga nincs.
A felvétel a tanulmányi eredmények alapján történik, az átlagok számításának módja:
az általános iskola 7. osztályának év végi, és a 8. osztály félévi eredményei a következő
tantárgyakból:
- magyar nyelv és irodalom
- matematika
- történelem
- idegen nyelv
- a választott szaknak megfelelő tantárgy (informatika ágazat: informatika, egészségügyi
ágazat: biológia, sport ágazat: testnevelés)
Az iskolába történő felvétel feltétele: 3,0 tanulmányi átlag.
Alkalmassági vizsga
A technikumi osztályba való felvétel feltétele a pályaalkalmassági és foglalkozás- egészségügyi
alkalmassági vizsgálaton való megfelelés.
Egészségügyi ágazatban: a felsoroltakon kívül pszichikai alkalmassági vizsgálat ( szóbeli
beszélgetés) a követelmény.
Informatika és távközlés ágazatban: csak foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat
szükséges.
Sport ágazatra való jelentkezés feltétele: az egyesületi keretek közötti sportolás, a foglalkozásegészségügyi alkalmassági, valamint a fizikai képesség, motoros képességek felmérési vizsgán
való megfelelés, továbbá tetszőleges úszásnemben mélyvízi 50 méteres úszás teljesítése.
Szociális ágazatra jelentkezőknek pályaalkalmassági és foglalkozásegészségügyi vizsgálaton kell
megfelelni.
Az alkalmassági vizsga időpontja-minden ágazat esetében:2022. február 25. péntek 1500
A felvételi eljárás lebonyolítása
Minden szakra az általános felvételi eljárás keretében 2022. február 18-ig kell jelentkezni.
A felvételi jegyzéket 2022. március 16-án hozzuk nyilvánosságra.
Az iskolánkba jelentkező tanulókat 2022. április 29-ig értesítjük ki a felvételről vagy az
elutasításról.
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NMSZC MIKSZÁTH KÁLMÁN TECHNIKUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Cím: 2660 Balassagyarmat, Hétvezér út 26.

OM azonosító: 203048/002

Telefonszám: 35/301-999
Honlap: www.mkkevig.edu.hu
Email cím: mikszath@nmszc.hu
Tagintézmény vezető: Zérczi Miklós
Nyílt napok: 2021.november 09. 08:00
Szülői értekezlet: A szülők számára az általános iskola ad tájékoztatást, valamint a 35/301-999-es
telefonszámon, vagy mikszath@nmszc.hu e-mail címen is kérhetnek a képzésekről felvilágosítást

KÍNÁLATUNK
Képzési forma

technikum
technikum

technikum

technikum

technikum

Tagozat
kód
9111

9112

9113

9114

9115

Jellemzők
Gazdálkodás és menedzsment ágazat
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
kimeneti lehetőséggel ( 5 év)
Rendészet és közszolgálat ágazat
Közszolgálati technikus
kimeneti lehetőséggel ( 5 év)
Kereskedelem ágazat
Kereskedő és webáruházi technikus
kimeneti lehetőséggel ( 5 év)
Turizmus-Vendéglátás ágazat
Vendégtéri szaktechnikus
Szakács szaktechnikus
Cukrász szaktechnikus
kimeneti lehetőséggel (5 év)
Oktatás ágazat
Oktatási szakasszisztens
kimeneti lehetőséggel (5év)

Turizmus-vendéglátás ágazat
Szakács
Pincér-vendégtéri szakember
Cukrász
Kereskedelem ágazat
szakképző iskola
9215
Kereskedelmi értékesítő
Kollégiumi elhelyezés: Igény esetén a Madách Imre Kollégiumban
szakképző iskola
szakképző iskola
szakképző iskola

9211
9212
9213
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Iskola bemutatása, felvételi követelmények
Iskolánk 2015. július 1-től a Nógrád Megyei Szakképzési Centrum tagintézménye. A korábbi
több évtizedes képzési struktúráját megőrizve a következő területeken képez szakembereket:
Szakképző iskolában:
- Kereskedelem
- Turizmus-vendéglátás

Technikumban:
- Kereskedelem,
- Rendészet és közszolgálat
- Turizmus-vendéglátás
- Gazdálkodás és menedzsment
- Oktatás

ágazatokban
Az oktatás-képzés során törekszünk arra, hogy a tanulókat használható tudással felvértezve,
gyakorlatorientáltan oktassuk, hogy szakképesítésük megszerzése után megfeleljenek a munkaerőpiaci igényeknek. Megragadunk minden alkalmat arra, hogy sikerélményhez juthassanak tanulóink,
mert ez hozzájárulhat a szakmaszeretet kialakulásához.
Felvételi vizsgát nem tartunk. Felvételről az általános iskola 7. osztály év végi és a 8.
osztály félévi tanulmányi eredménye alapján döntünk.
Legtöbb szakma esetében pályaalkalmassági és egészségügyi alkalmassági megfelelőség
szükséges.
Egy idegen nyelvet kell tanulni, mely lehet az angol, vagy a német nyelv. A technikumba,
szakgimnáziumba járók esetén pedig az érettségi feltételét jelentő 50 óra közösségi szolgálat
megszervezését iskolánk biztosítja.
A technikumi és a szakképző iskolában minden tanuló szakképzési ösztöndíjban részesül,
sikeres ágazati alapvizsga után szakképzési munkaszerződés köthet mely alapján munkabérre
jogosult. A technikumban az ágazati alapvizsgáig egységes ösztöndíjat kapnak a tanulók, ami a
vizsga után tanulmányi eredménytől függően változhat. A szakképző iskolában a sikeres ágazati
alapvizsgát követően diákjaink szakképzési munkaszerződést tudnak kötni.
Pályázatok, a Diákönkormányzat és kollégáink segítségével diákjaink számára biztosítunk
lehetőséget különféle programokban való részvételre. Tanulóink az összefüggő szakmai
gyakorlatok teljesítését az ERASMUS sikeres pályázatunk által akár külföldön is letölthetik.
TECHNIKUMBAN
- Ingyenes, honvédelmi jellegű szabadidős foglalkozások (szakkör).
- Extra tanulmányi ösztöndíj 3,5 átlag felett a szakképzési ösztöndíjon felül a 9-10. évfolyamon a
honvédelmi jellegű szakkörön résztvevőknek, 11-12. évfolyamon a honvédelmi alapismeretek
választható tantárgyat tanulóknak.
- Érettségi vizsgalehetőség honvédelmi alapismeretekből.
VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK ÉS SZAKMAIRÁNYOK 5 ÉVES TECHNIKUMI KÉPZÉSBEN
Minden ágazatban 5 éves technikusi képzéssel érettségi bizonyítványt és egy magasabb szintű oklevelet lehet
szerezni.
Gazdálkodás és menedzsment ágazat:
 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
A pénzügyi és számviteli tudása alkalmassá teszi, hogy aktív és meghatározó tagja legyen a gazdálkodó
szervezet pénzügyi menedzsmentjének. Kompetenciái birtokában kulcsszerepet játszik a pénzügyi és
számviteli (rész) feladatok elvégzésében, ellenőrzésében. Számítógépes programcsomagok, informatikai
alkalmazások, irodai szoftverek és adatbázisok segítségével az előírásoknak megfelelően könyvelői,
kontírozói, számlázási, ügyviteli és ügyintézői feladatokat végez, adóbevallást készít. Elvégzi a gazdálkodó
szervezet adó-és járulékfizetési kötelezettségeihez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat. Szóban
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és írásban kapcsolatot tart a vállalkozás pénzforgalmi szolgáltatójával. A szabályoknak megfelelően intézi a
számlákkal és házipénztárral kapcsolatos feladatokat, a ki-és befizetéseket, valamint az utalásokat.
Nyilvántartja, kezeli a pénzügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, megrendeléseket és
szerződéseket. Egyezteti a bejövő és kimenő számlákat. A pénz és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést
végez. Összegyűjti, rendszerezi az értékelő munkához szükséges adatokat és információkat, amelyre alapozva
statisztikai összeállításokat, előterjesztéseket készít. Szakmai irányítással befektetési döntések,
vállalkozásfinanszírozási feladatok adminisztratív teendőit végrehajtja. Kezdeményezője a felhőalapú
pénzügyi szolgáltatások alkalmazásának. Felelős és precíz munkája során mindvégig ügyel az adatkezelés,
az informatikai biztonság normáinak betartására és az üzleti titok megőrzésére.
Rendészet és közszolgálat ágazat esetén:
 Közszolgálati technikus (Közigazgatási ügyintéző szakmairány)
A közigazgatási ügyintéző megismerkedik közigazgatási tevékenység-terület szabályaival, sajátosságaival, a
leendő választott hivatás fontosabb szakmai elemeivel. A képzési folyamat során a gyakorlati képzés
keretében a közigazgatási ügyintéző megismerkedik kormányhivatalok tevékenység-rendszerének
legfontosabb elemeivel. Ajánlott azon fiatalok számára, akik éreznek magukban elhivatottságot a közrend,
közbiztonság a köz-, és államigazgatás területén az emberek mindennapi biztonságos életkörülményeinek
fenntartásához. Elengedhetetlen, hogy legyen megfelelő számú szakember, aki a társadalom ilyen irányú
igényét magas színvonalon tudja biztosítani.
Kereskedelem ágazat esetén:
 Kereskedő és webáruházi technikus
A kereskedő és webáruházi technikusi képzés, olyan komplex tudást adó szakmai oktatás, amely teljesen új
távlatokat nyit a kereskedelmi folyamatokban, az online értékesítésben, úgymint a digitalizáció vagy a
technológiai újítások az áruforgalom területén. A szakképzett technikus kereskedelmi egységet és
webáruházat működtet. Feladata az áruforgalom lebonyolítása, az áruk adás-vétele, amely magában foglalja
a B2B, a B2C kereskedelmi és webáruházi értékesítést. Megtervezi, elemzi, értékeli az áruforgalmi
tevékenységet. A vállalkozás nyereséges gazdálkodása érdekében alkalmazza a gazdasági, a marketing, a jogi
ismereteket, melynek következtében képes kialakítani a kereskedelmi egység külső/belső arculatát, termék-,
ár-, értékesítési-, és kommunikációs politikáját. Irányítja, szervezi és ellenőrzi a kereskedelmi egység
szabályszerű működését, ellátja a nyilvántartással, foglalkozik a vásárlók kezelésével, az adatszolgáltatással,
az adatok védelmével kapcsolatos adminisztratív feladatokat. Kezeli a megrendeléseket, a törzsvásárlói
nyilvántartásokat, a bónuszrendszereket. Árukatalógusokat, árjegyzékeket állít össze. Konkurencia elemzést
végez a termékkereskedelem területén. A legkorszerűbb digitális és technológiai ismereteinek alkalmazásával
irányítja a kereskedelmi és elektronikus rendszerek folyamatszervezését, informatikai megvalósítását.
Aktualizálja az online tartalmakat, részt vesz az aktuális online, offline kampányok lebonyolításában.
Szakszerűen kommunikál idegen nyelven. Feladatait környezettudatosan, a fenntarthatóság jegyében végzi.
Turizmus-vendéglátás ágazat esetén:
 Vendégtéri szaktechnikus
A vendéglátó egységben a beszerzési-raktározási, termelési, értékesítési tevékenységet végzi, irányítja.
Kialakítja a vendéglátó üzletpolitikáját és marketing stratégiáját, ápolja az üzleti és vendégkapcsolatokat,
folyamatosan gondoskodik a megfelelő árukészletről. Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a
vendéglátó egység működését. Kínálatot tervez, étlap-itallapot állít össze. Irányítja az üzlet gazdálkodását.
Biztosítja az üzemelés tárgyi feltételeit. Kialakítja, fenntartja és fejleszti az üzleti arculatot. Ajánlatot készít
a megrendelők részére. Rendezvényeket tervez, szervez és bonyolít le. Részt vesz az árubeszerzésben,
kialakítja az árakat. Tárgyal az ügyfelekkel. Kialakítja a dolgozók munkabeosztását, betanítja és felügyeli az
éttermi személyzetet. Nyomon követi az aktuális trendeket, nyitott az újdonságok megismerésére.
 Szakács szaktechnikus
Rendkívül kreatív és szaktudásának köszönhetően konyhatechnológiai úton étvágygerjesztő és ízletes ételeket
készít, tálal. Hideg és melegkonyhai ételeket magas szinten elkészít és prezentál. Gazdálkodik az üzletvezetés
érdekeit figyelemben véve. A raktárkészletet figyelemmel kíséri, az árurendelést és az áruátvételt koordinálja,
ellenőrzi. A raktározást felügyeli, ellenőrzi. Munkabeosztást tervez, ír. Konyhai munkaszervezésben,
feladatkiosztásban pontos és precíz. Felelősségteljesen irányítja a beosztottjait, kollegáit a konyhai etikett és
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az erkölcsi normák betartása mellett. Jó szervezőképességgel és problémamegoldó adottságokkal rendelkezik.
Beszállító cégekkel, üzletkötőkkel kapcsolatot tart, üzletet köt. Élelmezésvezetői szakterületen is magas
szinten képes irányítani, munkaterületeket ellenőrizni. A dietetikusok munkáját segítve, képes étrendeket
összeállítani, szükség szerint akár személyre szabottan. Rendszeresen nyomon követi a szakmai trendeket,
továbbképzi magát és a megszerzett tudását folyamatosan továbbadja a kollégáinak.
 Cukrász szaktechnikus
A cukrász szaktechnikus a cukrászatokban beszerzési-raktározási, termelési, értékesítési tevékenységet
végez, irányít. A termelési tevékenysége során, cukrászsüteményeket, fagylaltokat, bonbonokat, alkalmi
díszmunkákat állít elő, összehangolja, ellenőrzi a különböző termelési munkafolyamatokat. Figyelembe veszi
a különleges táplálkozási célra készülő cukrászati termékek előállítására vonatkozó előírásokat, cukrászati
recepteket ennek megfelelően átalakítja. Ügyel a termékek ízbeli változatosságára, esztétikai megjelenítésére.
A termékválaszték kialakításánál figyelembe veszi a vendégek, megrendelők igényeit. Felelős a cukrászati
termékek minőségért, mennyiségéért a rendelési időpontok betartásáért. A cukrászati termelés során
szakszerűen használja a munkaeszközöket, gépeket, berendezéseket, készülékeket, megszervezi a
karbantartásukat Csapatmunkában együttműködik a cukrászat és a cukrászda munkatársaival. Összehangolja
a cukrászat fő és mellék munkafolyamatait. Kialakítja a cukrászat üzlet politikáját és marketing stratégiáját,
ápolja az üzleti és vendégkapcsolatokat. Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a cukrászat működését.
Foglalkozik az értékesítéssel, a vendégek visszajelzéseivel, panaszaival, felvetéseivel folyamatosan
gondoskodik a megfelelő árukészletről. Az árugazdálkodási, árkialakítási, leltározási munkálataihoz szakmai
szoftvereket használ.
Oktatási ágazat esetén:
 Oktatási szakasszisztens
Az oktatási szakasszisztens asszisztens óvodában, iskolában, gyermekotthonban, lakásotthonban és egyéb
(gyermeknevelő, gondozó) intézményben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű szakember,
irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. A kompetenciahatárokat betartva közreműködik a
gyermek/fiatal tevékenységeinek, tanítási óráinak előkészítésében és lebonyolításában. Részt vesz az
intézményen belüli és intézményen kívüli programok, szabadidős feladatok előkészítésében és
lebonyolításában. Felügyeli, kíséri a csoportot, gondozási feladatokat lát el, részt vesz a gondjaira bízott
gyermek/fiatal higiénés szokásrendszerének kialakításában. Koordinálja a család és az intézmény
kapcsolattartását. Munkája során differenciált bánás-módot alkalmaz. Különös figyelmet fordít a hátrányos
szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges
gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, más szakemberekkel és a
gyermekkel/fiatallal történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.
VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK 3 ÉVES SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉSBEN
Minden ágazatban a szakképző iskolai 3 éves képzéssel a szakmajegyzékben szereplő szakmai
bizonyítványt lehet szerezni.
Turizmus-vendéglátás ágazat esetén:
 Szakács
Szaktudásának köszönhetően rendkívül kreatív, konyhatechnológiai úton étvágygerjesztő és ízletes hideg és
melegkonyhai ételeket készít, tálal. Az üzletvezetés érdekeit figyelembe véve gazdálkodik. A raktárkészletet
figyelemmel kíséri az árurendelést és az áruátvételt koordinálja, ellenőrzi. A raktározást felügyeli, ellenőrzi.
Munkabeosztást tervez, ír. Konyhai munkaszervezésben, feladatkiosztásban pontos és precíz.
Felelősségteljesen irányítja a beosztottjait, kollegáit a konyhai etikett és az erkölcsi normák betartása mellett.
Jó szervezőképességgel és problémamegoldó adottságokkal rendelkezik. Példamutató magatartásával és
munkaruházatával, magas szakmai tudásával tekintélyt vív ki magának.
 Pincér-vendégtéri szakember
A pincér-vendégtéri szakember a különböző vendéglátó tevékenységet folyató gazdálkodó szervezetek
hálózati egységeiben értékesítési és szolgáltatási feladatokat lát el. A vendégek által igényelt, illetve az
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ajánlott termékek felszolgálását és a kapcsolódó szolgáltatásokat a tőle elvárható legmagasabb szakmai
színvonalon biztosítja az udvarias és a szakszerű felszolgálás előírása szerint. Fogadja a vendégeket, ételeket,
italokat szolgál fel. Átveszi a fogyasztás ellenértékét, pénztárgépet, készpénzt, illetve készpénzt helyettesítő
eszközöket kezel. Elszámol a napi bevétellel. Barista, bártender és alapfokú sommelier tevékenységet végez.
Rendezvények helyszínét előkészíti, részt vesz a különböző jellegű rendezvények lebonyolításában.
Munkaterülete állandó, rendezvények esetén változó területen dolgozik. Ismeri a hazai és nemzetközi étel-és
italkínálatot, tisztában van a vendéglátó ipari trendekkel, az ételkészítési technológiákkal. Folyamatosan
képezi magát, hogy naprakész ismeretei legyenek a gasztronómia területén.
 Cukrász
A cukrász szaktudásának köszönhetően cukrászsüteményeket, fagylaltokat, bonbonokat, alkalmi
díszmunkákat készít. Célja olyan cukrásztermék létrehozása, amely megjelenésében, alapanyagfelhasználásában és ízében is a legmagasabb minőséget prezentálja. Alkotómunkája során szem előtt tartja a
megrendelők igényeit, a cukrászati trendeket, új technológiai megoldásokat és a változatos, innovatív
módszereket. Tudatos szakemberként számítja ki a hozzávalók mennyiségét, árurendelést,
készletgazdálkodást végez, számításaihoz szoftvereket használ. Szakszerűen használja a cukrászati
munkaeszközöket, gépeket, berendezéseket. Betartja a munkavédelmi, a környezetvédelmi, higiéniai,
élelmiszer-biztonsági előírásokat. Csapatmunkában dolgozik és együttműködik a szakmai munkában
résztvevőkkel. Folyamatosan képezi magát, figyelemmel követi a világhálón, a továbbképzéseken az új
megoldásokat. Idegen nyelvű szakmai anyagokat olvas alapszinten, törekszik a nemzetközi trendek
megismerésére.
Kereskedelem ágazat esetén:
 Kereskedelmi értékesítő
Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű működésével kapcsolatos komplex értékesítői feladatokat. A
különböző szakterületen működő kereskedelmi egységekben tájékoztatja és kiszolgálja a vásárlókat.
Körültekintően, a megismert és felismert vevőtípusoknak megfelelően kommunikál a vevőkkel.
Kommunikációja az asszertív kommunikációra épül, amelynek során korszerű eladói technikák
alkalmazásával szolgálja ki a potenciális vásárlókat. Közreműködik az árubeszerzés folyamatának
lebonyolításában. Ellátja az eladásra kerülő áruk átvételével, raktározásával, készletezésével,
állagmegóvásával kapcsolatos feladatokat. Az áruk értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri
kihelyezésével, értékesítésével segíti a kereskedelmi egység működését. Elvégzi az online értékesítéshez
kapcsolódó szolgáltatásokat, kezeli a kereskedelmi egységében használatos szoftvereket és mobil
alkalmazásokat. Szakszerűen használja a pénztárgépet és a munkáját segítő analóg és digitális
berendezéseket, eszközöket.
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NMSZC SZONDI GYÖRGY TECHNIKUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA
OM azonosító: 203048/02
Technikai azonosító: 520334

Cím: 2660 Balassagyarmat, Régimalom út 2.
Telefonszám: 06/35 501-600
Honlap: www.szondi-bgy.hu
Email cím: szondi@szondi-nmszc.hu
Igazgató: Tanka Ágnes
Pályaválasztási felelős: Simon Tamás
Nyílt napok: 2021. november 22. 800
Szülői értekezlet: 2021. november 22. 1600

KÍNÁLATUNK
Képzési forma

Tagozat
kód

technikum

1111

technikum

1112

technikum

1113

Jellemzők
Szépészet ágazat
érettségit követően megszerezhető szakképesítés:
Kozmetikus technikus (4+1 év)
Gépészet ágazat
érettségit követően megszerezhető szakképesítés:
Gépgyártástechnológiai technikus (4+1 év)
Elektronika és elektrotechnika ágazat
érettségit követően megszerezhető szakképesítés:
Ipari informatikai technikus (4+1 év)

Felvehető
létszám
34 fő
34 fő
34 fő

Építőipar ágazat
szakképző iskola
szakképző iskola
szakképző iskola
szakképző iskola

1220
1222
1226
1230

Ács 4 0732 08 01
Festő, mázoló, tapétázó 4 0732 06 05
Kőműves 4 0732 06 08
Szigetelő 40732 06 13

14 fő
28 fő
14 fő
14 fő

Épületgépészet ágazat
szakképző iskola
szakképző iskola

1227
1231

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 4 0732 07 03
Hűtő-és szellőzésrendszer-szerelő 4 0732 07 02

14 fő
14 fő

Elektronika és elektrotechnika ágazat
szakképző iskola

1229

Villanyszerelő 4 0713 04

28 fő

Fa- és bútoripar ágazat
szakképző iskola

1221

Asztalos 4 0722 08 01

14 fő

Gépészet ágazat
szakképző iskola
szakképző iskola

1223
1225

Gépi és CNC forgácsoló 4 0715 10 07
Hegesztő 4 0715 10 08
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Kreatív ágazat
szakképző iskola

1228

Divatszabó (nőiszabó) 4 0723 16 03

14 fő

Specializált gép- és járműgyártás ágazat
szakképző iskola

1224
1201
1202

Gépjármű mechatronikus 4 0716 19 05

Pályaorientáció (1 év)
Dobbantó/Műhelyiskola

14 fő
12 fő
5 fő

Kollégiumi elhelyezés: igény esetén a Madách Imre Kollégiumban.
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Iskolánk Nógrád Megye egyik legnagyobb és legrégebbi szakképző intézménye.
Idén ünnepli fennállásának 140. évfordulóját.
Képzési kínálatunk a 2022-23-as tanévben az alábbiak szerint alakul:
Technikumi képzés
A technikumi elnevezés a minőségi szakképzést hivatott jelezni gépészet, szépészet és
elektronika és elektrotechnika ágazatokban. Az első két év ágazati ismereteket adó képzése után a
második ciklusban duális képzés folyik. A képzés időszakában a tanulószerződés átalakul
munkaszerződéssé, amely a képzés alatt jövedelemhez juttatja a tanulót. A négy kötelező közismereti
tárgyból tesznek érettségit a diákok, a technikusi szakképesítés szakmai vizsgája lesz egyben az
ötödik érettségi tárgy. Így a 13. év végi sikeres vizsga után két végzettséget igazoló oklevelet ad. A
képzés során ösztöndíjban részesülnek a tanulók.
Szakképző iskolai képzés (a korábbi 8. évfolyam elvégzéséhez kötött szakmai képzés megfelelője) A
szakmai bizonyítvány megszerzését követően a tanulók érettségi bizonyítványt szerezhetnek 2 éves
felkészítő képzés után. A képzés első szakaszában, a 9. évfolyam végén van lehetőség bekapcsolódni
a technikusi képzésbe különbözeti vizsga letétele nélkül. Ekkor ágazati alapvizsgára kerül sor. Ez a
vizsga alkalmas egyszerű munkakörök betöltésére. A 10. évfolyamtól lehetőség van
munkaszerződéssel külső képzőhelyen (cégeknél, vállalkozóknál) folytatni a gyakorlati képzést. A
képzés során ösztöndíjat kapnak a tanulók.
Pályaorientációs osztály:
Az orientációs, szakképzést előkészítő évfolyam a pályaválasztásban bizonytalan tanulóknak
szól, akik befejezték az általános iskolát. Az orientációs évfolyam nem az általános iskolai tananyag
ismétlésére épül. A képzés főbb pilléreit az alapkészségek, a kulcs- és életpálya-építési kompetenciák
fejlesztése, továbbá pályaorientációs tevékenységek alkotják. A program kiemelt figyelmet fordít a
21. századi munkavállalói kompetenciák – például együttműködés, csapatmunka, kritikus
gondolkodás és problémamegoldás – erősítésére. A fejlesztés célja a diák képességeihez illeszkedő
szakmaválasztás mellett a szakmatanuláshoz szükséges alapok megszerzése. Az ágazatok, szakmák
megismerése tanműhelyi foglalkozások és vállalati programok keretében, szakoktatók bevonásával
történik. A biztos jövőkép és életpálya reménye a tanulók motivációjának erősödését eredményezheti.
Dobbanató program/ Műhelyiskola
Aki nem fejezték be az általános iskolát, s betöltötték a 16. életévüket, s szeretnének szakmát tanulni,
azok tanulhatnak a Dobbantó programban. E program folytatása a Műhelyiskola, ahol egy
részszakmát sajátíthatnak el.
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Felvételi vizsgát nem tartunk, az iskolánkba történő felvételről az általános iskola 5-7. osztály év
végi és a 8. osztály félévi tanulmányi eredménye alapján döntünk.
Orvosi, egészségügyi és a szakképzésbe való bekapcsolódáskor pályaalkalmassági vizsgálaton kell
megfelelni, mely vizsgálatokat szervezetten intézményünk iskolaorvosa végzi.
Egy idegen nyelvet kell tanulni: az angol vagy a német nyelv választható.
EGYÉB TUDNIVALÓK
Iskolánk olyan szakembereket kíván képezni, akik korszerű, konvertálható szaktudásuk alapján
sikerrel pályázhatnak a hazai és a külföldi munkaerő piacon. Ehhez nagy segítséget nyújt az utolsó
éves évfolyamokon a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj is, amelynek értelmében a nálunk
oktatott szakmák közül 7-ben ösztöndíjat kapnak azok a tanulók, akiknek tanulmányi átlaga 2,51
felett van.
A többi évfolyamon az ösztöndíj alapja a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér
egyhavi összege, jelenleg 167 400 Ft. A. technikumban folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj
alapjának 5%-a, a szakképző iskolában folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának 10%-a.
Az előkészítő évfolyamon járó ösztöndíj havonkénti összege az ösztöndíj alapjának 5%- a. Nem
részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha az igazolatlan mulasztása eléri a hat foglalkozást, illetve
évismétlő.
Az iskola fő profilja a szakképzés, de az oktatáson kívül nagy hangsúlyt fektetünk a nevelő munkára
is. Igyekszünk egyre több iskolán kívüli programot szervezni, ahol a diákok jobban megismerhetik
egymást, jobban összekovácsolódhatnak nemcsak egymással, hanem tanáraikkal is.
A kiemelkedően teljesítő, technikumban tanuló diákjaink számára biztosítjuk a megfelelő felkészítést
a sikeres főiskolai, egyetemi felvételire.
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FÁY ANDRÁS SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA
Cím: 3070 Bátonyterenye, Ózdi út 39.

OM azonosító: 910015

Telefonszám: 32/353-048
Honlap: www.fayszakkepzo.hu
e-mail cím: fay@fay-nmszc.hu
Igazgató: Dániel László
Pályaválasztási felelős: Dániel László

Nyílt nap:2021. december 3.
Szülői értekezlet: 2021. december 3.

Képzési forma

Tagozat
kód

technikum

6101

technikum

6102

technikum

6103

szakképző
iskola

6201

KÍNÁLATUNK
Jellemzők
Rendészet és közszolgálat ágazat
Közszolgálati technikus, rendészeti technikus
szakmairány(5 év)
5 0413 18 01
Egészségügyi követelmények: szükségesek.
Az öt éves képzés során a tanulók érettségi bizonyítványt
és technikusi végzettséget is szereznek.
Megjegyzés: ösztöndíj, kollégiumi elhelyezés előre
egyeztetés alapján.
Fa- és bútoripar ágazat
Faipari technikus (5 év) 5 0722 08 02
Egészségügyi követelmények: szükségesek.
Az öt éves képzés során a tanulók érettségi bizonyítványt
és technikusi végzettséget is szereznek.
Megjegyzés: ösztöndíj, kollégiumi elhelyezés előre
egyeztetés alapján.
Sport ágazat
Sportedző(labdarúgás)-sportszervező
Egészségügyi követelmények: szükségesek.
Az öt éves képzés során a tanulók érettségi bizonyítványt
és technikusi végzettséget is szereznek.
Megjegyzés: ösztöndíj, kollégiumi elhelyezés előre
egyeztetés alapján.
Fa- és bútoripar ágazat
Asztalos (3 év) 4 0722 08 01
AJKSZP-s tanulókat fogad.
Egészségügyi követelmények: szükségesek.
Megjegyzés: ösztöndíj, kollégiumi elhelyezés előre
egyeztetés alapján, iskolai tanműhely biztosított.
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Felvehető
létszám
32 fő

32 fő

32 fő

32 fő
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Gépészet ágazat
szakképző
Épület- és szerkezetlakatos (3 év) 4 0732 10 03
iskola
6202
AJKSZP-s tanulókat fogad.
szakképző
Egészségügyi követelmények: szükségesek.
iskola
Megjegyzés: ösztöndíj, kollégiumi elhelyezés előre
egyeztetés alapján, iskolai tanműhely biztosított
Hegesztő (3 év) 4 0715 10 08
szakképző
6203
AJKSZP-s tanulókat fogad.
iskola
Egészségügyi követelmények: szükségesek.
Megjegyzés: ösztöndíj, kollégiumi elhelyezés előre
egyeztetés alapján, iskolai tanműhely biztosított
Turizmus-vendéglátás ágazat
szakképző
Panziós-fogadós (3 év) 4 1013 23 03
iskola
6204 AJKSZP-s tanulókat fogad.
Egészségügyi követelmények: szükségesek.
Megjegyzés: ösztöndíj, kollégiumi elhelyezés előre
egyeztetés alapján, iskolai tanműhely biztosított
Kollégiumi elhelyezés: az iskola épületében

32 fő

32 fő

32 fő

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Intézményünket 1949-ben alapították, létrehozását a nehézipar, a bányászat intenzív fejlesztése tette
szükségessé. Az eltelt évtizedek során képzésünk szerkezete átalakult a munkaerőpiac igényeinek
megfelelően, ez tükrözi oktatói testületünk szakmai-pedagógiai megújuló képességét.
Mára sokszínű szakmakínálattal adunk választási lehetőséget a továbbtanuláshoz.
A 2022/2023-as tanévben 2 új szakmából szerezhetnek a tanulók technikusi szakképzettséget. Az ötéves
képzés során a tanulók érettségi bizonyítványt és technikusi végzettséget is szereznek. Az előző tanévhez
hasonlóan a rendészeti pálya iránt érdeklődők számára indítjuk a közszolgálati technikus (rendészeti
technikus szakmairány) képzésünket. A kadétprogram keretében pályázatok, külföldi tanulmányutak,
táborok, versenyek részesei lehetünk. Iskolánkban a honvédség és a rendvédelem szakemberei oktatják a
szakmai tárgyak nagy részét. Együttműködési megállapodás alapján a rendőrség, és a katasztrófavédelem
szakemberei közreműködnek a nyári gyakorlatok lebonyolításában, rendhagyó órák és egyéb programjaink
megvalósításában. Mindezekkel tanulóink számára utat nyitunk a rendészeti, közszolgálati pályák irányába.
A 2022/2023-as tanévben indítjuk ugyancsak ötéves képzési formában a sportedző (labdarúgás) sportszervező képzésünket azon jelentkezők számára, akik a sport illetve a labdarúgás iránt érdeklődnek,
valamint a faipari technikus képzésünket azok számára, akik szeretnek fával dolgozni és szeretik a
szépérzéket és kreativitást igénylő feladatokat.
A szakképző iskolai képzéseinken hagyományos szakmáink – asztalos, hegesztő – mellett ajánljuk, a
panziós-fogadós valamint épület-és szerkezetlakatos képzést is.
Diákjaink jól képzett szakmai oktatóktól tanulhatják a szakma alapjait. Korszerűen felszerelt
tanműhelyeinkben folyik a gyakorlat az első évfolyamon. Szoros kapcsolatot tartunk több külső duális
képzőhellyel, ahol a másodéves illetve végzős diákjaink szakképzési munkaszerződéssel töltik iskolai
gyakorlatukat.
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Intézményünk közössége 1994 májusában teljes egyetértésben választotta névadónknak Fáy Andrást, a ”haza
mindenesét”. Emberi tartása, irodalmi munkásságának gazdagsága, a nemzet ügye iránti elkötelezettsége és
haladó pedagógiai nézeti okán nagyszerű példakép egy igen sokszínű tevékenységet folytató nevelő-oktató
intézmény számára. Életműve jegyében kerül megrendezésre iskolanapunkhoz kötődő tavaszi témahetünk.
A szülőkkel, külső partnerekkel való együttműködésre törekedve, sokszínű programmal nevelünk. Első
évfolyamos tanulóink ismerkednek Bátonyterenye történetével, tiszteljük a várost teremtő bányász múltat,
részesei vagyunk a városi rendezvényeknek. Tanulóink egy része helyi cégeknél tölti szakmai gyakorlatát,
tanulmányai befejeztével munkalehetőséget is ott talál.
Nyílt napunkon szórakoztató programok keretében bemutatjuk a látogatóknak, mit tudnak diákjaink.
Tanműhelyünkben előzetes bejelentkezés alapján szívesen fogadjuk a képzéseinkkel ismerkedni kívánó
általános iskolai csoportokat.
Iskolánkban rendhagyó órák, versenyek, előadások formájában tartalmas szakmai és kulturális munka folyik.
Hagyományt őrzünk a „Nálunk, palócoknál” témahét keretében szűkebb szülőföldünk szokásaira, értékeire
figyelve, nemzeti ünnepeink előtt tisztelegve – kiemelten az aradi vértanúk emléknapján a rendész
fogadalomtétellel – és hagyományt teremtettünk az általános iskolás diákok számára meghirdetett „Együtt a
hon-és rendvédelemért” vetélkedőnkkel. Megemlékezünk a jeles napokról, környezetvédelmi, digitális és
nyelvi témahetet tartunk, évek óta Operakalandra visszük diákjainkat.
A személyiségformálás, az egyéni képességek kibontakoztatásának, külső kapcsolatok építésének kiváló
lehetősége az érettségi feltételét jelentő közösségi szolgálat, amelynek keretében tanulóink óvodáknál, a
polgárőrség, a katasztrófavédelem kötelékén belül végeznek hasznos tevékenységet; katonasírokat
gondoznak vagy egyházi karitatív szolgálatot teljesítenek – többen a kötelező időkereten is túl.
Az intézményünkben folyó munka technikai hátterét a kor műszaki követelményeivel lépést tartó felszerelés,
SMART-terem, számítógépes osztály-, és szaktantermek biztosítják.
Kollégium, digitális anyagban is bővelkedő könyvtár, sportcsarnok és a rendészet speciális gyakorlatához
szükséges tornaszoba, valamint szaktantermek várják az iskolánkat választó tanulókat.
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PÁTER BÁRKÁNYI JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
GIMNÁZIUM
Cím: 3170 Szécsény, Kossuth út 4.

OM azonosító: 202722

Telefonszám: 06-32-370-951
Faxszám: 06-32-370-951
Honlap: www.barkanyisuli.eoldal.hu
e-mail cím: igazgato.szecseny@ekif-vac.hu
Igazgató: Szenográdi Tamás
Pályaválasztási felelős: Szenográdi Tamás
Nyílt nap: 2021. november 16.
Szülői értekezlet: 2021. november 15. 1700

Képzési forma

Tagozat
kód
0001

4 évfolyamos
gimnáziumi képzés
Kollégiumi elhelyezés: nincs

KÍNÁLATUNK
Jellemzők
Emelt óraszámú angol nyelvoktatás

Felvehető
létszám
34 fő

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Felvétel rendje:
A felvételi eljárás során a benyújtott nyilatkozattétel és szóbeli meghallgatás alapján
győződünk meg a jelentkező felekezeti hovatartozásáról. Pozitív elbírálás esetén a felvétel a
tanulmányi eredmények alapján történik.
További információk:
A gimnáziumban az általános műveltséget megalapozó, az érettségi vizsgára és felsőfokú
iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés és oktatás folyik. A négy évfolyamos
gimnáziumi oktatás kerettantervre épülő, általános tantervű képzésben zajlik felújított,
modern gimnáziumi épületünkben.
A képzés specifikuma az emelt szintű idegen nyelv oktatása.
A 11-12. évfolyamon több tantárgyból is hirdetünk emelt szintű érettségire felkészítő,
kötelezően és szabadon választható foglalkozásokat. A tehetséggondozás színterei
diáksportköri, szakköri és verseny előkészítő foglalkozások.
A tantárgyi tudás közvetítése mellett kiemelt feladatunknak tekintjük a tanulók lelki
gyarapodásának támogatását, a közösségi nevelést, a környezettudatos, felelősségteljes
személyiség kialakítását. A tanórai foglalkozások mellett nagy hangsúlyt fektetünk a
közösségépítő iskolai programokra, sporttevékenységekre.
Iskolánk a keresztény értékrendre épít. Az egyetemes emberi értékek mellett fontos szerepet
szánunk az egyházi és a nemzeti hagyományok ápolásának. A közismereti tantárgyak mellett
hittant tanulnak heti két tanórában.
EGYÉB TUDNIVALÓK
Intézményünk egyházmegyei fenntartású katolikus iskola.
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SEMMELWEIS EGYETEM KANIZSAI DOROTTYA TÖBBCÉLÚ SZAKKÉPZŐ
INTÉZMÉNYE
Cím: 3100 Salgótarján, Acélgyári út 73.

OM azonosító: 203420

Telefonszám: +36-32/431-733
Honlap: https://semmelweis.hu/kanizsaidorottya
Email cím: titkarsag.kanizsai@semmelweis-univ.hu
Igazgató: Románné Kolozsi Andrea Mónika
Pályaválasztási felelős: Románné Kolozsi Andrea Mónika igazgató
Nyeste Evelin szakirányú oktatáért felelősigazgatóhelyettes
Nyílt napok:2021. november 8-10. 1000-1400
Szülői értekezlet:2021.november 15. 1630
KÍNÁLATUNK

Képzési forma
Egészségügy ágazat
(Technikum)

Jellemzők

Tagozat
kód
3100

Felvehető
létszám

10. évfolyam végén ágazati alapvizsgát tesznek a tanulók.
Ezt követően szakirányú oktatásban vesznek részt.
Érettségi vizsga 4 tantárgyból, technikusi vizsga, ami az
ötödik érettségi tantárgy és emelt szintnek felel meg.

96 fő

10. évfolyam végén ágazati alapvizsgát tesznek a tanulók.
Ezt követően szakirányú oktatásban vesznek részt.
Érettségi vizsga 4 tantárgyból, technikusi vizsga, ami az
ötödik érettségi tantárgy és emelt szintnek felel meg.

32 fő

3200

Szociális ágazat
(Technikum)

Pedagógia ágazat
(Szakgimnázium)

Szociális ágazat
(Szakképző iskola)

3300

3400

Pedagógiai munkatárs pedagógiai asszisztens
szakmairány

3500

Pedagógiai munkatárs gyógypedagógiai asszisztens
szakmairány

3600

9. évfolyam végén ágazati alapvizsgát tesznek a tanulók,
és azt követően választanak szakmát.

32 fő

32 fő

Kollégiumi elhelyezés: biztosított

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
1. A tanulók most ágazatra jelentkeznek (a tagozat kód erre vonatkozik), ezért kérjük, ezt jelöljék meg a
jelentkezéskor, legyenek szívesek.
2. Minden tanult tantárgy 5., 6., 7. osztály évvégi és a 8. osztály félévi eredményeit kérjük elküldeni!
3. Az SNI, BTMN tanulók esetén kérjük a szakértői véleményt megküldeni és jelölni a jelentkezési lapon.
4. Minden képzési formán meg kell felelni az egészségügyi alkalmassági vizsgálaton és a pályaalkalmassági
vizsgálaton. Ezeket az iskolánkban végzik, melyről írásban tájékoztatást küldünk.
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5. Választható idegen nyelvek: angol és német (Javasoljuk, hogy a tanulók azt a nyelvet válasszák, amit már az
általános iskolában is tanultak.)
6. Technikumban 10. évfolyam végén, Szakképző iskolában 9. évfolyam végén ágazati alapvizsgát tesznek a tanulók
és azt követően választanak szakmairányt.

EGYÉB TUDNIVALÓK
3100 Egészségügyi ágazat (Technikum):
A képzés 6 éves, amely érettségi vizsgával és technikusi vizsgával zárul. 10. évfolyam végén ágazati
alapvizsgát tesznek a tanulók, melyet követően szakirányú oktatásban vesznek részt. Ösztöndíjban
részesül a tanuló 9. évfolyamtól kezdve mindaddig, amíg az előírt feltételeknek megfelel. Lehetőség:
Általános ápoló végzettség megnevezése: Okleveles általános ápoló technikus (most még nem kell
szakmát választani).
Kompetenciaelvárás: Precizitás, állóképesség, szervezőkészség, döntésképesség, konfliktusmegoldó készség,
információgyűjtés, gyakorlatias feladatértelmezés, rendszerező képesség, problémaelemzés és -megoldás,
hibaelhárítás, intenzív munkavégzés, manualitás, empátia, érzelmi stabilitás.

3200 Egészségügyi ágazat (Technikum):
A képzés 5 éves, amely érettségi vizsgával és technikusi vizsgával zárul. 10. évfolyam végén ágazati
alapvizsgát tesznek a tanulók, melyet követően szakirányú oktatásban vesznek részt. Ösztöndíjban
részesül a tanuló 9. évfolyamtól kezdve mindaddig, amíg az előírt feltételeknek megfelel. Lehetőségek:
Egészségügyi asszisztens, Gyakorló ápoló, Rehabilitációs terapeuta, Mentőápoló (most még nem kell
szakmát választani).
Kompetenciaelvárás: Precizitás, állóképesség, szervezőkészség, döntésképesség, konfliktusmegoldó készség,
információgyűjtés, gyakorlatias feladatértelmezés, rendszerező képesség, problémaelemzés és -megoldás,
hibaelhárítás, intenzív munkavégzés, manualitás, empátia, érzelmi stabilitás.
3300 Szociális ágazat (Technikum):
A képzés 5 éves, amely érettségi vizsgával és technikusi vizsgával zárul. 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgát
tesznek a tanulók, melyet követően szakirányú oktatásban vesznek részt. Ösztöndíjban részesül a tanuló 9.
évfolyamtól kezdve mindaddig, amíg az előírt feltételeknek megfelel. Lehetőségek pl. Kisgyermekgondozó,nevelő; Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens, stb. (Most még nem kell szakmát választani.)

Kompetenciaelvárás: Felelősségtudat, rugalmasság, kapcsolatteremtő készség, empatikus készség,
segítő-készség, türelmesség, tolerancia, határozottság, döntésképesség, kreativitás, ötletgazdagság,
motiváló készség.
3400 Pedagógia ágazat (Szakgimnázium):
Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens szakmairány): A Pedagógia ágazat 5 éves képzése, amely
érettségi és szakma megszerzésével zárul. Köznevelési és egyéb (gyermeknevelő) intézményekben pedagógus
munkát segítő feladatokat lát el, felsőfokú végzettségű pedagógus irányítása mellett végzi szakirányú munkáját.
Szakember irányításával támogatja, segíti a fogyatékkal élő, SNI-s, BTM-es gyermekek tervezett fejlesztő
programját.
Kompetenciaelvárás: Gyermekszeretet, jó együttműködési képesség, csapatmunka, ápolt megjelenés.
Közreműködik az óvodai, iskolai tevékenységek előkészítésében és lebonyolításában. Tevékenyen részt vesz a
gyermek, tanuló higiénés szokásrendszerének kialakításában, felügyeli, kíséri a gyermekeket, részt vesz a
szabadidős tevékenységének szervezésében. Ismeri a differenciált bánásmód szabályait, pedagógus irányításával
alkalmazza, segíti a család és az intézmény kapcsolattartását. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális
környezetből érkező gyermekre, munkáját a családdal, speciális szakemberekkel végzi.
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3500 Pedagógia ágazat (Szakgimnázium):
Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens szakmairány): A Pedagógia ágazat 5 éves képzése, amely
érettségi és szakma megszerzésével zárul. Munkáját bölcsődében, integrált óvodában, iskolában, speciális óvodában,
iskolában, speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban és felnőtt fogyatékkal élők intézményeiben végzi.
Fogyatékkal élő, SNI, BTMN hátrányokkal bíró gyermekekkel szakember/szaktanár iránymutatása mellett végzi
munkáját. Részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munka előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán
kívüli és intézményen kívüli foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában.
Kompetenciaelvárás: Gyermekszeretet, jó együttműködési képesség, csapatmunka, ápolt megjelenés. A
gyógypedagógus/konduktor/pszichológus útmutatásai alapján ellátja az egyes sajátos nevelési igényspecifikus,
fogyatékosság-specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat. Felügyeli, kíséri tanulókat vagy csoportokat,
gondozási feladatokat végez, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában, közösen végezhető
munkatevékenységekben. Közreműködik a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének előkészítésében,
szervezésében, segít a lebonyolításban.
3600 Szociális ágazat (Szakképző iskola):
A képzés 3 éves, amely szakma megszerzésével zárul. 9. évfolyam végén ágazati alapvizsgát tesznek a tanulók,
ezután szakmát választanak. Lehetőségek pl. Gyermek- és ifjúsági felügyelő, Szociális ápoló és gondozó, stb.

Kompetenciaelvárás: Felelősségtudat, rugalmasság, kapcsolatteremtő készség, empatikus készség,
segítő-készség, türelmesség, tolerancia, határozottság, döntésképesség, kreativitás, ötletgazdagság,
motiváló készség.
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KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI ASZC LIPTHAY BÉLA MEZŐGAZDASÁGI ÉS
ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
Cím: 3170 Szécsény, Haynald Lajos u. 11.

OM azonosító: 035269/024

Telefonszám: 32/ 370-573
Faxszám: 32/370-573
Honlap: www.lipthay.hu
e-mail cím: lipthayiskola@gmail.com
Igazgató: Filkor Lajos
Pályaválasztási felelős: Király Tibor
Nyílt nap: 2021.november 18.; 2021.november 19.
Szülői értekezlet: 2021.november 18. 900; 2021.november 19. 900

Képzési forma

Tagozat
kód

KÍNÁLATUNK
Jellemzők

Felvehető
létszám

technikum
technikum

0011
0013

Mezőgazdasági technikus képzés
Mezőgazdasági gépésztechnikus képzés

16 fő
16 fő

szakképző iskola
szakképző iskola
szakképző iskola
szakképző iskola
szakképző iskola
szakképző iskola

0040
0041
0042
0043
0030
0032

Pék
Kistermelői élelmiszerelőállító
Pék-cukrász
Hentes és húskészítmény-készítő
Mezőgazdasági gépész
Gazda

32 fő
16 fő
32 fő
16 fő
32 fő
16 fő

Kollégiumi elhelyezés: biztosított

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A felvételi kérelmek elbírálásakor kizárólag a tanulmányi eredményeket vesszük figyelembe valamennyi képzésünknél.
TECHNIKUM
MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZTECHNIKUS
Szakmajegyzék száma: 508101708
Képzési idő: 5 év
TAGOZATKÓD : 0013
Ingyen jogosítványok:
„AM” kategóriás segédmotoros kerékpár jogosítvány megszerzése beiratkozás esetén már nyári szünetben
megkezdhető.
„T” kategóriás mezőgazdasági vontató jogosítvány 10.-ben a 15,5 éves kor betöltése után.
„B” kategóriás személygépkocsi és kisteher-gépkocsi jogosítvány 11.-ben a 16,5 éves kor betöltése után.
MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS
Szakmajegyzék száma: 508111709
Képzési idő: 5 év
TAGOZATKÓD 0011
Ingyen jogosítványok:
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„AM” kategóriás segédmotoros kerékpár jogosítvány megszerzése beiratkozás esetén már nyári szünetben
megkezdhető.
„T” kategóriás mezőgazdasági vontató jogosítvány 10.-ben a 15,5 éves kor betöltése után.
„B” kategóriás személygépkocsi és kisteher-gépkocsi jogosítvány 11.-ben a 16,5 éves kor betöltése után.
SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉSEINK
KISTERMELŐI ÉLELMISZERELŐÁLLÍTÓ
Szakmajegyzék száma: 407210510
Képzési idő: 3 év szakképzés
TAGOZATKÓD 0041
A szakképzésben való részvétel feltételei:
egészségügyi alkalmassági követelményeknek kell megfelelni
alapfokú iskolai végzettség
PÉK
Szakmajegyzék száma: 407210511
Képzési idő: 3 év szakképzés
TAGOZATKÓD 0040
A szakképzésben való részvétel feltételei:
egészségügyi alkalmassági követelményeknek kell megfelelni
alapfokú iskolai végzettség
GAZDA
Szakmajegyzék száma: 408111704
Képzési idő: 3 év szakképzés
TAGOZATKÓD : 0032
A jelentkezés feltétele:
egészségügyi alkalmassági követelményeknek kell megfelelni
alapfokú iskolai végzettség
Ingyen jogosítvány:
„T” kategóriás mezőgazdasági vontató jogosítvány 10.-ben a 15,5 éves kor betöltése után.
MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ
Szakmajegyzék száma: 408101707
Képzési idő: 3 év szakképzés
TAGOZATKÓD 0030
A jelentkezés feltétele:
egészségügyi alkalmassági követelményeknek kell megfelelni
alapfokú iskolai végzettség
Ingyen jogosítvány:
„T” kategóriás mezőgazdasági vontató jogosítvány 10.-ben a 15,5 éves kor betöltése után.
PÉK-CUKRÁSZ
Szakmajegyzék száma: 407210512
Képzési idő: 3 év szakképzés
TAGOZATKÓD 0042
A szakképzésben való részvétel feltételei:
egészségügyi és pályaalkalmassági követelményeknek kell megfelelni
alapfokú iskolai végzettség
HENTES ÉS HÚSKÉSZÍTMÉNY-KÉSZÍTŐ
Szakmajegyzék száma: 407210508
Képzési idő: 3 év szakképzés
TAGOZATKÓD 0043
A szakképzésben való részvétel feltételei:
egészségügyi alkalmassági követelményeknek kell megfelelni
alapfokú iskolai végzettség
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SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM
Cím: 2660 Balassagyarmat, Szabó Lőrinc u. 1.

OM azonosító:032292

Telefonszám: 35/301-982
Faxszám: 35/301-982
Honlap: http://www.sztimre-bgy.edu.hu
Email cím: sztimre@gmail.com
Igazgató: Lavaj Árpád
Pályaválasztási felelős: Pető Zoltán
Nyílt napok (szülőknek is): 2021.november 18. 800-1100 óráig

Képzési forma

Tagozat kód

hatévfolyamos

0001

becsatlakozó

0002

KÍNÁLATUNK
Jellemzők
Gimnázium, 6 évfolyamos,
gimnáziumi kerettanterv alapján a hetedik évfolyamtól
kezdődően;
Az első idegen nyelv: angol vagy német;
a második idegen nyelv: német vagy angol;
Emelt óraszámú oktatás:
- angol nyelv
- biológia
- digitális kultúra( informatika)
- fizika
- földrajz
- katolikus hittan
- magyar nyelv és irodalom
- matematika
- német nyelv
- testnevelés
- történelem tárgyakból.
Felvétel a tanulmányi eredmények alapján, de a felvételi
eljárás során a vallási, világnézeti elkötelezettséget is
figyelembe vesszük;
Kötelező a hittanoktatás.
Gimnázium, 6 évfolyamos,
gimnáziumi kerettanterv alapján a kilencedik évfolyamtól
becsatlakozóként;
Az első idegen nyelv: angol vagy német;
a második idegen nyelv: német vagy angol;
Emelt óraszámú oktatás:
- angol nyelv
- biológia
- digitális kultúra ( informatika)
- fizika
- földrajz
- katolikus hittan
- magyar nyelv és irodalom
- matematika
- német nyelv
- testnevelés
- történelem tárgyakból.
Felvétel a tanulmányi eredmények alapján, de a felvételi
eljárás során a vallási, világnézeti elkötelezettséget is
figyelembe vesszük;
Kötelező a hittanoktatás.
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létszám

32 fő

30 fő
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Kollégiumi elhelyezés: Vidéki diákjaink – igény esetén – állami fenntartású kollégiumban tudnak elhelyezkedni.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumot 29 éve alapította a balassagyarmati Római Katolikus
Plébániahivatal, azóta van jelen Balassagyarmat oktatási palettáján. A város egyetlen keresztény elkötelezettségű
oktatási intézménye. Fenntartónk a Váci Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága (EKIF).
Iskolánkban négy feladatellátási helyen folyik az oktató-nevelő munka: Balassagyarmaton három (Szabó
Lőrinc u. 1., Civitas Fortissima tér 5. és Ady Endre út 1./a), míg Cserhátsurányban egy feladatellátási hellyel,
mely tagintézményként működik.
Hatévfolyamos gimnáziumi oktatásunk az iskola főépületében kap helyet. Törekszünk arra, hogy a
tanulókat versenyképes tudással felvértezve a felsőoktatás felé irányítsuk. Szakmailag kiválóan képzett tanáraink
segítségével több tantárgyból fektetünk nagy hangsúlyt az emelt óraszámú oktatásra, így angol és német
nyelvből, magyarból, történelemből, digitális kultúrából (informatika) matematikából is. 2020-tól csak az
kerülhet be felsőoktatási intézménybe, aki legalább egy tárgyból emelt szintű érettségi vizsgát tesz, így nem csak
a kötelező érettségi tárgyakból folyik emelt óraszámú felkészítés.
Iskolánk jellegéből és szellemiségéből adódóan katolikus hittanból szintén biztosítjuk az emelt óraszámú
oktatást.
Kitűzött céljaink közé tartozik az emberi lélek és érték feltárása és fejlesztése, a vallásos szemlélet
terjesztése, a hitéleti szerepek ellátása. Törekszünk arra, hogy a tanulók megértsék, hogy a tudományok
megismerése mellett miért szükséges mai világunkban az erkölcsi nevelés.
Jó kapcsolatot ápolunk a város plébániáival. Diákjaink rendszeresen vesznek részt ezekben a
templomokban tartott szentmiséken és az egyházi szervezésű programokon, táborokban.
Az oktatás egésze során megragadunk minden alkalmat arra, hogy sikerélményhez juthassanak tanulóink, mert
csak ez járulhat hozzá a megfelelő tudás kialakulásához. A tanulás nem jöhet létre érzelmi nevelés nélkül. Az
igazán kiemelkedő tudású diákjainkat elismerjük és jutalmazzuk.
EGYÉB TUDNIVALÓK
Iskolánkban a gimnáziumi képzés jelenleg csak hatévfolyamos rendszerben működik. Az általános iskolások
közül a hatodikos diákok számára hirdetünk – hetedik évfolyamtól, hat éven keresztül tartó – gimnáziumi
oktatást. Mivel azonban lehetőség van a későbbiek során a hatévfolyamos oktatásnál is a becsatlakozásra, ezért
az általános iskolás nyolcadikos diákok számára is biztosítjuk az alkalmat a váltásra.
Mint minden érettségit adó intézményben, így nálunk is az érettségi vizsga megkezdésének az 50 óra
közösségi szolgálat megléte a feltétele, melyhez iskolánk természetesen segítséget biztosít. (Az előző tanévtől
már közel 70 intézménnyel, egyesülettel és önkormányzattal van együttműködési szerződésünk).
Hangya- vagy gólya-, illetve szalagavatót, gólyatábort minden iskolában rendeznek. Nálunk is!  DE
Palacsintafesztivált, Szüreti kavalkádot, Tavaszi kirajzást és színházi napokat már nem minden intézmény
mondhat magáénak! A Szent Imre Napok színes programjai számos diákot vonzanak az egyházmegyéből, a
városból és környékéről, valamint a határon túlról is. Iskolánk több területen (sport, művészet, irodalom,
matematika, történelem, idegen nyelv, hittan, stb.) szervez versenyeket, egyházmegyei szinten, melyeken a
világi iskolák diákjait is szívesen látja. A Szent Imre Galéria évente többször várja az érdeklődőket megújuló
kiállításaival.
A rendhagyó irodalom- és történelemórák, színházlátogatások, osztálymisék, lelki napok (tanároknak
és diákoknak) ugyanúgy részei a tanévnek, mint a Rákóczi Szövetség által támogatott, és a Határtalanul
program keretében, valamint önerőből megrendezett utazások (diákjaink a közelmúltban eljutottak Felvidékre,
Kárpátaljára, Erdélybe, Délvidékre és Partiumba).
Nyáron több tematikus tábort szervezünk kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Az előző években nyári napközis
tábor mellett balatoni, kézműves és hittanos tábort is tartottunk, valamint részt vettünk az Erzsébet-táborokban
is.
A hatévfolyamos gimnáziumi oktatásban két idegen nyelv tanulása kötelező. Iskolánkban ez a két
nyelv az angol és a német.
Az első idegen nyelvet csoportbontásban, heti 4 órában tanítjuk, melyhez nagy segítséget nyújt az
újonnan felszerelt nyelvi laborunk, míg a második idegen nyelv kilencedik évfolyamtól lép be. Sok diákunk
már 11. év végére nyelvvizsgát szerez, majd ezt követően érettségi vizsgát tesz valamelyik idegen nyelvből,
csökkentve ezzel az utolsó év terheit.
Iskolánk a 2018/2019-es tanévtől részt vesz az ELTE által szervezett EFOP-3.2.14-17-2017-0001
számú, „Nyelvtanulással a boldogulásért” című programban. A projekt keretein belül intézményünk tanulói
számára az ELTE végzős tanárjelöltjei ingyenes idegen nyelvi érettségire illetve nyelvvizsgára történő
felkészítést biztosítanak.

53

NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

A fentieken kívül egy online nyelvi képzésben („Mesterfokon a nyelvtudással MOOC”) is részt vesznek
diákjaink. A képzés 6 modulból áll. A sikeres teljesítés után az ELTE névre szóló tanúsítványt állít ki minden
résztvevő számára.
Amennyiben ismét lehetőség nyílik rá, a járványhelyzet elmúltával, a Kormány általi törvényi változás
lehetőségével élve, a 9. és 11. évfolyam után két hetes külföldi nyelvi gyakorlatot szervez iskolánk.
Intézményünk 2018 márciusában elnyerte az Akkreditált kiváló Tehetségpont címet. A tanórán kívül
tartott egyéb foglalkozások jelentős szerepet töltenek be a tanulók és az iskola életében. Feladatuk az iskola
életének színesebbé tétele, a diákok személyiségének, kreativitásának fejlesztése. A tehetségek képességeinek
kibontakoztatására, versenyekre való felkészítésére a tanárok egyéni konzultációkon nyújtanak lehetőséget,
támogatást, így a diákok nagyobb lehetőséget kapnak ismereteik elmélyítésére, a felvételi vizsgára való
felkészítésre.
A tehetségek, képességek kibontakoztatását segítő tevékenységek:
 a tehetséggondozó, fejlesztő foglalkozások (diák-színjátszókör, énekkar);
 egyéni foglalkozások;
 képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés;
 iskolai és iskolán kívüli versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb.);
 a közép- és felsőfokú továbbtanulás irányítása, segítése;
 iskolai sportkör, szakkörök;
 a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős tevékenységek, szünidei
programok);
 szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások) és
iskolai táborok.
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TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Cím: 3044 Szirák, Petőfi út 32.

OM azonosító:

Telefonszám: 06-32-485-017
Honlap: www.telekisuli.hu
Email cím: sziraksuli@gmail.com

201439

Igazgató: Buzás József
Pályaválasztási felelős: Molnár József
Nyílt napok: Szülői értekezlet:-

Képzési
forma

Tagozat
kód

KÍNÁLATUNK
Jellemzők

Felvehető
létszám

mezőgazdaság és erdészet ágazat
gazda (3 év)
cigány nemzetiségi nevelés-oktatás
a tanulmányi területen oktatott idegen nyelv a következők
egyike: angol
a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási
fogyatékos (gyengénlátó), enyhe értelmi fogyatékos,
beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
szakképző
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
iskola
0001
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges
a tanulmányi terület lehetséges szakképzettségi kimenete(i):
gazda
kertész (3 év)
cigány nemzetiségi nevelés-oktatás
a tanulmányi területen oktatott idegen nyelv a következő(k
egyike): angol
szakképző 0002
a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási
iskola
fogyatékos (gyengénlátó), enyhe értelmi fogyatékos,
beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges
a tanulmányi terület lehetséges szakképzettségi kimenete(i):
kertész
Kollégiumi elhelyezés: nincs
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UZONI PÉTER GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA
Cím: 3104 Salgótarján, Nagymező út 5/A.

OM azonosító: 200328

Telefonszám: 32/422-555
Honlap: www.uzoni.hu
e-mail cím: iskola@uzoni.hu
Igazgató: Menich Péter István
Pályaválasztási felelős: Godó Renáta
Nyílt nap: A 2021/2022-es tanévben nem tartunk.
Szülői értekezlet: Telefonon történő egyeztetés alapján

Képzési
forma
gimnázium

Tagozat
kód
0001

KÍNÁLATUNK
Jellemzők

Felvehető létszám

4 évfolyamos gimnázium
-

gimnáziumi kerettanterv
bibliaismeret oktatás
angol és német nyelvoktatás

20 fő

Kollégiumi elhelyezés: nincs

Rövid ismertető
Intézményünk 2003-ban nyitotta meg kapuit általános iskolaként, gimnáziumi képzést 2007/2008-as tanévtől
folytat. A gimnáziumi képzés négy évfolyamos, általános tantervű, két idegen nyelv oktatásával (angol nyelvi
haladó, német nyelvi kezdő csoportokkal).
Az iskolában keresztény szellemiségű nevelés és oktatás folyik, amelynek része többek között a kötelező
tanóraszámban a tantervbe iktatott Ó- és Újszövetségi bibliaismeret oktatás. Az iskola tevékenysége során
tiszteletben tartja a tanuló és gondviselője lelkiismereti és vallásszabadságát.
Tanulóink tudomásul veszik, hogy az iskola, mint egyházi fenntartású intézmény a fent említett módon
világnézetileg elkötelezett köznevelési intézmény, ezért az iskolánkba való felvétel feltétele, hogy a tanuló
(illetve törvényes képviselője) elkötelezze magát az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatában és a
Házirendben meghatározott erkölcsi és magatartási normákat illetően.

A 2022/2023. tanévre vonatkozó felvételi eljárás ütemezése
Iskolánk felvételi eljárásában a tanulmányi eredmények számítanak, valamint egy világnézeti hovatartozással
kapcsolatos beszélgetés.
Középfokú iskolába a jelentkezés a központilag kiadott jelentkezési lapon történik (jelentkezési lap +
adatlap), melyet az általános iskolák továbbítanak a megfelelő helyekre.
Az intézményünkben végzett 8. osztályos tanulók számára biztosítjuk a középiskolai továbbtanulást,
amennyiben a tanuló tanulmányi munkája megfelelő és magatartása nem kifogásolható.
Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak; ennek határideje:
2022. február 18.
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Az előzetes tanulmányi eredményekről:
A felvételi eljárás során a következő tanulmányi eredmények számítanak:
5., 6., 7. évfolyamok év végi, 8. évfolyam félévi eredményei magyar nyelv és irodalom, matematika,
történelem és az eddig tanult idegen nyelv. Ezeken kívül a magatartás és szorgalom minősítéseit is
figyelembe vesszük. Ezeket az eredményeket a központilag kiadott jelentkezési lapon kell feltüntetni.
A szóbeli meghallgatásról:
A szóbeli meghallgatás egy általános tájékozódó beszélgetésből áll, amely iskolánk világnézeti
elkötelezettségével kapcsolatos. Az eljárásunknak ez a része a felvétel szempontjából döntő jelentőségű lehet.
A szóbeli beosztásról külön értesítést küldünk.
A szóbeli meghallgatás időpontja: 2022. február 22-24.
Az eredményeket, rangsort, ideiglenes felvételi jegyzéket (oktatási azonosító szám alapján) a szóbelit
követően 5 napon belül nyilvánosságra hozzuk.
Értesítés:
2022. április 29-ig a középiskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a
jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
Beiratkozás időpontja: 2022. június 23.
Egyéb információk az iskolából kérhetők:
Uzoni Péter Gimnázium és Általános Iskola, 3104 Salgótarján Nagymező út 5/A
OM azonosító: 200328
Képzési forma: általános gimnázium
Tagozat kód: 0001
Telefon: 32/422-555, e-mail: iskola@uzoni.hu
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FELVÉTELI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS HASZNOS INFORMÁCIÓK

ISKOLATÍPUSOK
A pályaválasztási döntés előtt álló diákoknak talán az egyik legnehezebb feladata azt eldönteni,
hogy milyen iskolatípusban és milyen új ágazaton tanuljanak tovább. 2020 szeptemberétől a szakképzési
rendszer jelentősen átalakult, a jogszabályok változása következtében teljesen különvált a közneveléstől.
A szakképző intézmények az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz tartoznak (ilyen a
technikum, szakképző iskola) viszont a gimnáziumok, szakgimnáziumok és a sajátos nevelési igényű
tanulók által választható szakiskolák továbbra is az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá
tartoznak. 2020. szeptember 1-től változott az iskolarendszerben tanulható szakmák száma, tartalma és
helyszíne is. Az alapszakmák megszerzése iskolai rendszerű képzésben valósul meg: az ötéves
technikumban és a hároméves szakképző iskolában. A technikumban és a szakképző iskolákban a
választható szakmák száma csökken, oly módon, hogy 24 ágazaton belül 174 alapszakma közül
választhatnak a diákok. A képzéseket, szakmákat 2020. január 1-jétől a Szakmajegyzék tartalmazza.
(Lásd: www. ikk.hu honlapon.)
Gimnázium
A gimnáziumokra vonatkozó szabályok jelenleg nem változtak, továbbra is 4 vagy 5 évfolyamos
képzések közül választhatnak a diákok, amelyek érettségivel zárulnak. A gimnázium általános
műveltséget megalapozó képzés, melynek fő célja, a felsőoktatási tanulmányokra való felkészítés.
Nyelvi előkészítő évfolyam (1 + 4 éves) - a négy osztályos gimnáziumi nevelés-oktatást megelőző
nyelvi előkészítő évfolyam keretében intenzív nyelvoktatással induló (heti 18-20 óra), majd további négy
középiskolai évben hagyományos óraszámban folytatódó nyelvtanítással készülnek fel a tanulók az
érettségi vizsgára.
Két tanítási nyelvű évfolyam (5 éves) - az intenzív nyelvoktatással induló képzés célja,
középiskolai tanulmányaik e fontos szakaszában olyan magas szintű nyelvtudás elsajátítása, melynek
segítségével a hátralévő négy éven keresztül több tantárgyat (történelem, matematika, fizika, biológia,
földrajz, célnyelvi civilizáció) a magyar tantervben előírt követelmények alapján, de célnyelven tanulnak.
A nyelvi képzés része, hogy anyanyelvi tanárok is tanítanak minden tanulót. A két tanítási nyelvű
tagozaton szerzett érettségi (megfelelő eredmény esetén) felsőfokú (C1 komplex) nyelvvizsgával
egyenértékű.
Technikum
A technikumban az általános műveltséget megalapozó, az érettségi vizsgára és a szakmai vizsgára
történő felkészítő képzés folyik, valamint a technikum elősegíti a szakirányú felsőfokú iskolai
továbbtanulást is. A technikum legfontosabb jellemzője, hogy 5 éves, 9-10 évfolyamon ágazati alapképzés
folyik a közismereti órák mellett, majd 11. évtől intenzív szakmai képzésben vesznek részt az ide járó
diákok. A 12. évfolyamon érettségit kell tenniük magyar, matematika és történelem tárgyakból. A 13. év
végén történik az idegen nyelvi érettségi és az emelt szintű ágazati szakmai érettségi, mely így technikumi
végzettséggel lesz egyenértékű. A technikumban letett szakmai vizsga, emelt szintű ágazati érettségi
vizsgának felel meg (2019. évi LXXX. törvény, Szakképzési tv. 92. §), így téve lehetővé a felsőoktatásba
való továbbtanulást.
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Szakgimnázium
A szakgimnáziumi képzésben tanulhatók a pedagógiai, képző- és iparművészeti, előadóművészet,
közművelődés ágazathoz tartozó szakmák. Bizonyos művészeti szakmák viszont technikumban
tanulhatók. A képzés 4+1 éves és szakmai érettségivel zárul. Az itt tanuló diákok ösztöndíjra nem
jogosultak. A szakgimnázium érettségi és a szakképzési törvény szerinti szakképesítés megszerzésére
készít fel.
Szakképző iskola
A szakképző iskolában szakmát adó, 3 éves képzés folyik, amely magában foglalja a szakma
megszerzéséhez szükséges közismereti oktatást, valamint a szakmai oktatást. A szakirányú oktatást
megelőzően ágazati alapoktatás folyik. A 9. évfolyamon ágazati alapképzés történik. Az ágazati
alapoktatás ágazati alapvizsgával zárul a 9. évfolyamon (2019. évi LXXX. törvény, Szakképzési tv. 74.§).
Az ágazati vizsgát követően a szakmai képzés duális képzési formában is megvalósulhat. Az ágazati
vizsga után, szükség esetén lehetőséget biztosít a rendszer az átjárhatóságra a technikum és a szakképző
iskola között. A diákok minden szakma esetén ösztöndíjra jogosultak.
Szakiskola
A többi tanulóval sajátos nevelési igénye miatt együtt haladni nem tudó tanulók felkészítését végzi.
A szakiskolában a sajátos nevelési igény jellegéhez igazodó közismereti oktatás és részszakmára
felkészítő szakmai oktatás történik, illetve szakképesítésre felkészítő szakmai képzés folyhat. Az itt
tanulható részszakképesítések megszerzése során ösztöndíjat nem kapnak a tanulók. A szakiskolák
működését a nemzeti köznevelésről szóló törvény szabályozza.
Készségfejlesztő szakiskola
A készségfejlesztő szakiskola a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók részére biztosítja az
életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő
munkafolyamatok elsajátítását, továbbá a szakképzésben, szakiskolai képzésben részt venni nem tudó
enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára nyújt a munkába álláshoz és az életkezdéshez szükséges
ismereteket. A készségfejlesztő iskolának négy évfolyama van, amelyből kettő közismereti képzést
nyújt, kettő, az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást
igénylő munkafolyamatok elsajátítását célzó gyakorlati jellegű évfolyam.
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HATÁRIDŐK ÉS FELADATOK
2. melléklet a 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelethez
Határidők

Feladatok

Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János
2021. szeptember 10. Tehetséggondozó Programba és az Arany János Kollégiumi Programba
történő jelentkezésről.
A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a
2021. szeptember 30.
középfokú iskolák tanulmányi területei meghatározásának formáját.
A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs
rendszerében – a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint
2021. október 20.
– meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk
rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.
A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a
2021. október 20.
honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.
Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a
2021. október 31.
felvételi eljárás rendjéről.
A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli
felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik
2021. november 16.
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
2021. december 3.
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
2021. december 10.
hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a
feladatlapigényüket.
Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok
2021. december 10.
benyújtása.
2022. január 20.
Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok benyújtása.
Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények
2022. január 21.
megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel
2022. január 22.
Az általános felvételi eljárás kezdete.
Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos
gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik
2022. január 22., 1000
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
2022. január 27., 1400
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
2022. január 28.
vett tanulókkal.
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által
2022. február 7.
meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.
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2022. február 10.

2022. február 18.

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

2022. február 22március 11.

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a
2022. március 16.
jelentkezők felvételi jegyzékét.
2022. március 21-22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban
beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói
2022. március 23.
adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak.
A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a
2022. március 28.
hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.
A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek
2022. április 7.
listáját.
A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort a – Hivatal
2022. április 12.
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
2022. április 22.
(egyeztetett felvételi jegyzék).
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az
2022. április 29.
elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás
2022. május 9-20.
keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
2022. május 9A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.
augusztus 31.
A 2022. május 20-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető
2022. május 20.
iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.
A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a
2022. június 1.
fenntartónál.
2022. június 22-24. Beiratkozás a középfokú iskolákba.
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JELENTKEZÉSI SORREND FONTOSSÁGA
A Tanulói adatlapon kell sorrendbe állítani azokat a tanulmányi területeket, amelyekre a tanuló
jelentkezni kíván. Azt a tanulmányi területet kell előbbre sorolni, ahol szívesebben folytatná tanulmányait
a jelentkező. Mivel a Tanulói adatlap csak a Felvételi Központ zárt rendszerébe kerül be
adatfeldolgozásra, ezért a középfokú iskolák döntését nem befolyásolja, hogy ki hányadik helyen jelölte
meg az adott iskola valamelyik tanulmányi területét.
Ha egy adott középfokú iskolába való bekerülés a legfontosabb cél, akkor az adott középfokú
iskola tanulmányi területeit kell egymás után a sorrend elején feltüntetni. Ezt követik a második iskola
tanulmányi területei, és így tovább.
Amennyiben egy adott típusú tanulmányi terület kiválasztása a cél, akkor azonos típusú
tanulmányi területeket kell feltüntetni a sorrend elején, amelyek természetesen más-más iskolákban
tanulhatnak. A tanulmányi terület sorrendje a tanuló választásának megfelelően tetszés szerint megadható,
erre vonatkozóan semmilyen előírás nincs. Ha több tanulmányterület felvételi követelményeinek is
megfelelt a tanuló, akkor a sorrendben előrébb lévő helyen kerül beiskolázásra.
A biztosabb továbbtanulás érdekében azonban célszerű több intézménybe jelentkezni, mert a
kisszámú tanulmányi terület megjelölése kockázatot jelent! A választott iskola elutasító döntése esetén
ugyanis már csak a rendkívüli felvételi eljárás időszakában van lehetőség olyan új iskolát keresni, ahol
még maradt betöltetlen hely.

RENDKÍVÜLI FELVÉTELI ELJÁRÁS
Amennyiben a tanuló nem nyer felvételt, vagy felvételt nyer, de nem kíván beiratkozni a számára
felvételt biztosító iskolába, úgy a rendkívüli felvételi eljárás során (2022. május 20-tól – augusztus 31-ig)
egyénileg, közvetlenül az általa választott középfokú iskolában való jelentkezéssel, egyeztetéssel kérheti
felvételét bármely olyan középfokú iskolába, amelynek az általános felvételi eljárás lezárulása után
maradtak üres férőhelyei.
A www.oktatas.hu honlapon közzéteszik azoknak a középiskoláknak az adatait, ahol a felvettek
alacsony létszáma miatt rendkívüli felvételi eljárást kell kiírni.
A tanköteles korú tanulóknak az esetlegesen sikertelen felvételi eljárás ellenére is kötelező az
iskolaválasztás.

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK A KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS SORÁN
A felvételt hirdető középfokú iskola az egyeztetett felvételi jegyzék alapján, 2022. április 29ig megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek (szülőnek), továbbá az
általános iskolának.
Az iskola által meghozott döntés ellen jogorvoslattal lehet élni jogszabálysértésre vagy az
intézmény belső szabályzatának megsértésére történő hivatkozással.
A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet az érintett középfokú iskola fenntartójához kell
benyújtani.
A középfokú jelentkezést elutasító igazgatói határozattal szembeni jogorvoslati eljárásban a
középfokú intézmény fenntartója jár el, és hoz másodfokú döntést.
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SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK RÉSZVÉTELE A KÖZÉPFOKÚ
FELVÉTELI ELJÁRÁSBAN
A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
jelentkezőre vonatkozó speciális eljárási szabályok a középfokú felvételi eljárás szempontjából a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 4.§ 25. pontjában meghatározott sajátos
nevelési igényű (SNI), illetve az Nkt. 4.§ 3. pontjában meghatározott beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézségekkel küzdő (BTMN) tanulókra (jelen tájékoztatóban, a továbbiakban SNI/BTMN tanulók)
vonatkoznak.
Az SNI/BTMN tanulókra vonatkozó speciális értékelési szabályok az Nkt. 51. § (5) pontjában
leírtak szerint kerülnek meghatározásra. A feltételek meghatározásakor az illetékes szakértői bizottság,
illetve a nevelési tanácsadó által kiadott – a felvételi eljárás ideje alatt még érvényben lévő – szakértői
véleményben/szakvéleményben (a továbbiakban szakértői véleményben) foglaltak az irányadóak.
Az SNI/BTMN tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban:
A középfokú beiskolázásban részt vevő SNI/BTMN tanulókra vonatkozó speciális felvételi
követelményeket minden felvételiztető középfokú intézmény egyedileg határozza meg. A középfokú
iskola felvételi tájékoztatójának tartalmaznia kell a középfokú iskola felvételi eljárásának rendjét, és külön
a hozzá jelentkező SNI/BTMN tanulók esetében a saját felvételi eljárásában alkalmazott speciális
értékelési szabályokat.
Az SNI/BTMN tanulóknak és szüleiknek még jóval a felvételi eljárás megkezdése előtt
tájékozódniuk kell, hogy az az iskola, ahová a tanuló februárban majd be kívánja adni a jelentkezését
(választott iskola), milyen − az SNI/BTMN tanulókra vonatkozó − speciális felvételi szabályokat határoz
meg. Ezen ismeretek birtokában tudják eredményesen megtervezni a tanuló „felvételi stratégiáját”.
Különösen fontos ez abban az esetben, ha a választott iskola felvételi eljárása során kéri a központi írásbeli
vizsga eredményeit.
Amennyiben a választott iskola a felvétel feltételeként előírja a központi írásbeli vizsgát, az
SNI/BTMN tanulónak és a szülőjének még az írásbeli vizsgára való jelentkezés előtt tisztáznia kell az
iskolával azt, hogy a helyi speciális szabályok és a szakértői véleményben foglaltak alapján szükséges-e
a tanuló részvétele az írásbeli vizsgán, vagy az iskola a központi írásbeli vizsga eredménye nélkül is
elbírálja majd a felvételi jelentkezését. Az SNI/BTMN tanuló tehát a szakértői véleményben leírtak
alapján a választott iskolától kérheti a központi írásbeli vizsga alóli felmentését. Ha az SNI/BTMN tanuló
egyik vagy mindkét vizsgatárgy írásbeli vizsgája alóli felmentését kap, az azt jelenti, hogy a központi
írásbeli vizsga eredményei helyett – ennek az iskolának a felvételi eljárása során – más módon mérik fel
a tanuló tudását, és bírálják el felvételi jelentkezését. Több választott iskola esetében ez iskolánként más
és más lehet.
Akármi is az előzetes tájékozódás eredménye, a felvételiző tanuló jelentkezhet a központi írásbeli
vizsgára. Ez általában tanácsos is, hiszen könnyen előfordulhat, hogy a februári felvételi jelentkezés
időpontjáig elképzelései, szándékai megváltoznak és mégis szüksége lesz a központi írásbeli vizsga
eredményére. A felvételiző tanulót nem éri semmi hátrány, ha megírja a központi írásbeli vizsgát, mivel
annak eredményének ismeretében adhatja majd be a jelentkezését később a választott középiskolákba.
Akár intézményenként is eldöntheti, hogy a központi írásbeli vizsga eredménye alapján, vagy az
SNI/BTMN tanulókra vonatkozó helyi, speciális értékelési szabályok szerint kéri jelentkezésének
elbírálását.
A központi írásbeli vizsgára a jelentkezést a tanulók abba a központi írásbeli vizsgát lebonyolító
iskolába adják be, amelyik számukra a legkényelmesebb. Az írásbeliztető iskola kiválasztása független
attól, hogy később a tanuló melyik iskolába kíván majd felvételizni (választott iskola). Éppen ezért nincs
értelme annak, hogy az SNI/BTMN tanuló az írásbeliztető iskolától kérje a központi írásbeli vizsga alóli
63

NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

felmentést, az írásbeliztető iskola a felmentést – az írásbeli vizsga eljárásának keretében – nem is adhatja
meg.
Amennyiben az SNI/BTMN tanuló úgy dönt, hogy megírja a központi írásbeli vizsgát, akkor a
vizsgára történő jelentkezéskor a vizsgát megszervező intézményhez a vizsgaszervezést érintő speciális
körülményekre, illetve eszközökre vonatkozó kérelmet nyújthat be. Az Nkt. 51. § (5) bekezdése alapján
a vizsga szervezésével alkalmazkodni kell a tanuló adottságaihoz.
Az SNI tanuló a központi írásbeli vizsga során a szakértői véleményben foglaltak alapján az alábbi
kedvezményekre lehet jogosult:





időhosszabbítás (az írásbeli vizsga időtartama tárgyanként 45 perc, ez indokolt esetben
megnövelhető),
az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott segédeszköz használata (a tanuló a
szakértői vélemény alapján az igazgatói határozatban leírtak szerinti segédeszközt vagy
segédeszközöket használhatja a vizsga során),
a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés (a szakértői véleményben leírtak
alapján a vizsgadolgozat értékelésekor bizonyos feladattípusokat a javító tanár nem vesz
figyelembe, az ezekre adható pontot az elérhető maximális és a tanuló által elért összpontszámba
sem számítja be).

A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell
igényelni – a központi írásbeli vizsga előtt – az írásbeliztető intézményben. A kérelmet és a szakértői
véleményt a központi írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani
az iskolához. Mivel a speciális körülményekre vonatkozó kérelem a vizsgaszervezést is érinti, azért
fontos, hogy azt jóval a vizsga előtt, már a vizsgára való jelentkezéskor átadják az intézménynek. A
kérelmet a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatója bírálja el. Az igazgató a szakértői
vélemény alapján hoz döntést arról, hogy milyen kedvezményeket biztosít az SNI/BTMN tanulónak az
írásbeli vizsga során. Az igazgató döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt
eljuttat a tanulóhoz és a szülőhöz. Ez a döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének
körülményeire vonatkozhat.
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TOVÁBBTANULÁST TÁMOGATÓ ÖSZTÖNDÍJAK
Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP)
A program célja:
Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges
gyerekek olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki a
tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést.

A Tehetséggondozó Programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki
A Tehetséggondozó Programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki
a) tanulói jogviszonyban áll, és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik abban a tanévben, amelyben a
pályázat meghirdetésre kerül, és
b) az e pontban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel:
ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
bb) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 53. §-a szerint
gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő nevelésbe vett, vagy a programba
történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett,
bc) a család- és gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 40. §-a szerinti, az általános iskola és a szülő kezdeményezésére
elkészített javaslat alapján rászorult, azzal, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság
kérdésében annak alapján kell döntenie, hogy kellett-e az Arany János Tehetséggondozó Programba történő
jelentkezést megelőző három éven belül a Gyvt. 39. §-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie,
bd) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága esetén, ha a gyermeket nevelő szülők
bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a pályázat benyújtása időpontjában a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. §-a szerinti aktív korúak
ellátására jogosult vagy a pályázat benyújtásának időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig
álláskeresőként nyilvántartott személy,
be) lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás
feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet értelmében kedvezményezett településen
található,
bf) lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem kedvezményezett, de a települési lakónépességi adatok
alapján ötezer főt meg nem haladó állandó lakosságszámmal rendelkező településen található és a programba
történő jelentkezés időpontjában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 45. § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglalt valamelyik célra nyújtott települési támogatásban vagy a
jelentkezés időpontját megelőző 6 hónapon belül rendkívüli települési támogatásban részesül.
A programba bevont intézmények a hátrányos helyzetű tanulókat azonos felvételi pontszám esetén kötelesek
előnyben részesíteni a felvétel során.

Felvételi módja


A tanulók a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott időpontban − egy nem szaktárgyi jellegű −
felvételi eljárást megelőző válogatáson vesznek részt, ahol egy elbeszélgetést követően fogalmazást írnak,
és képességeket vizsgáló feladatlapokat töltenek ki.
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a tanulóknak emellett részt kell venniük a kilencedik évfolyamra felvételiző tanulók számára
szervezett központi írásbeli felvételi vizsgán abban az intézményben, amely intézménybe az Arany
János Tehetséggondozó Program keretében a felvételüket kérik. A központi írásbeli felvételi vizsga
egy magyar nyelvi és egy matematikai feladatlap kitöltéséből áll.
A vizsgák időpontját a tanév rendjéről szóló rendelet határozza meg.
A pályázónak külön jelentkezési lap benyújtásával egyénileg kell jelentkeznie a központi írásbeli
vizsgára 2021. december 3-ig. A jelentkezési lap 2021. november 16-tól lesz elérhető az OH honlapján.
A jelentkezési lapot abba az intézménybe kell benyújtani, amely intézménybe a tanuló az Arany János
Tehetséggondozó Program keretében első helyen kéri a felvételét.
A pályázatot legkésőbb 2021. december 10-ig / a postára adást igazoló bélyegző dátuma/ postai
úton kell eljuttatni az első helyen kiválasztott középiskola címére.
A borítékon szerepelnie kell: „Arany János Tehetséggondozó Program”
(A határidőn túl érkezett vagy formailag hibás pályázatokat az intézmény nem értékeli.)
A program résztvevői -lakóhelytől függetlenül- kötelezően kollégisták lesznek!
A képzés jellemzője
A sikeresen teljesítő tanulók megyéjük Arany János Tehetséggondozó Programot működtető
középiskolájába, illetve kollégiumába nyerhetnek felvételt, és speciális program alapján készülhetnek fel
a felsőfokú továbbtanulásra.
Az előkészítő évfolyamon a diákok emelt szintű anyanyelvi és idegen nyelvi oktatásban,
matematika- és informatikaoktatásban, önismereti, személyiség- és képességfejlesztő, kommunikációs és
tanulásmódszertani programokban vesznek részt.
A programban tanuló diákok:
 felkészülhetnek a középfokú nyelvvizsgára
 nemzetközi ECDL számítástechnikai vizsgával egyenértékű tudást szerezhetnek informatikából
 térítésmentesen szerezhetnek gépjármű-vezetői jogosítványt.
További részletek a www.ajtp.hu oldalon.
Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű
tehetséges gyerekek olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek, amelyek célul
tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést.
Pályázni az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapjáról letöltött, majd (www.kormany.gov.hu /
Emberi Erőforrások Minisztériuma / Köznevelésért Felelős Államtitkárság) hiánytalanul kitöltött
űrlapjainak beküldésével lehet.
A programban részt vevő intézménypárok (középiskolák és kollégiumok) közül hármat lehet
megjelölni, melyek közül a tanulók elsősorban a lakóhely szerinti megye intézményébe nyerhetnek
felvételt.
A jelentkezési lapot abba az intézménybe kell benyújtani, amely intézménybe a tanuló az Arany János
Tehetséggondozó Program keretében a felvételét kéri.
A borítékon szerepeltetni kell: " Arany János Tehetséggondozó Program".
A határidőn túl érkezett vagy formailag hibás pályázatokat az intézmény nem értékeli.
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„Útravaló-Ösztöndíj program” esélyteremtő alprogramok
Az előző tanévre vonatkozóan a következő pályázati kiírások kerültek meghirdetésre:
„Út a középiskolába”,
„Út az érettségihez”
„Út a szakmához”
Röviden a programokról
Az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyteremtő alprogramjainak célja a hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű, köztük roma tanulók iskolai sikerességének elősegítése, motivációjuk és önértékelésük erősítése
mentori támogatással.
Az „Út a középiskolába” célja: a részt vevő tanulók felkészítése érettségit adó középiskolában
való továbbtanulásra. A célkitűzés, hogy az Út a középiskolába alprogramban résztvevő tanuló a
mentorálási tevékenységet és az ösztöndíjas időszakot követően felvételt nyerjen érettségit adó
középiskolába.
Az „Út az érettségihez” a részt vevő tanulók támogatása a középiskola sikeres befejezésében, a
sikeres érettségi vizsga és a felsőoktatási intézménybe történő felvétel elősegítése.
Az „Út a szakmához” alprogram célja a szakmai képzésben tanulók sikeres tanulmányainak
elősegítése, tanulási nehézségeinek leküzdése
A Pályázati felhívás céljának megvalósulását a tanulók köznevelési intézményein keresztül a mentorok
segítik.
Ki pályázhat az alprogramokra?
Az Út a középiskolába, Út az érettségihez és Út a szakmához alprogramokban való részvételre az a
tanuló pályázhat, aki a felsorolt kritériumok közül valamelyiknek megfelel:
 halmozottan hátrányos helyzetű
 védelembe vett
 családba fogadott
 átmeneti nevelésbe vett
 ideiglenes hatállyal elhelyezett
 utógondozásban van
 hátrányos helyzetű
1. „Út a középiskolába” alprogram
Az Út a középiskolába alprogram célja a részt vevő tanulók felkészítése érettségit adó
középiskolában való továbbtanulásra.
A program célkitűzése, hogy az Út a középiskolába alprogramban résztvevő tanuló a mentorálási
tevékenységet és az ösztöndíjas időszakot követően felvételt nyerjen érettségit adó középiskolába.
Az alprogram keretében a tanulót egy mentori feladatokat ellátó tanár segíti tanulmányaiban és a
pályaválasztásban.
2. „Út az érettségihez” alprogram
Az Út az érettségihez alprogram célja a részt vevő tanulók támogatása a középiskola sikeres
befejezésében, a sikeres érettségi vizsga és a felsőoktatási intézménybe történő felvétel elősegítése.
A tanulót egy mentori feladatokat ellátó tanár segíti tanulmányaiban, és felkészíti a sikeres
érettségire.
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3. „Út a szakmához” alprogram
Az „Út a szakmához” alprogram a hátrányos helyzetű, a nappali rendszerű iskolai oktatásban –
köztük roma/cigány – tanulók szakmához jutását segíti elő ösztöndíjjal és mentori támogatással.
A program célja, a részt vevő szakiskolában, szakképző intézményben, illetve készségfejlesztő iskolában
tanulók sikeres tanulmányainak elősegítése, tanulási nehézségeinek leküzdése.
Az Útravaló ösztöndíjprogramról és alprogramjairól bővebb információkat és a konkrét pályázati kiírást
a következő oldalon érhetik el:
https://utr.tef.gov.hu/

EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMASSÁG ÉS PÁLYALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT
Törvényi háttér: a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 7. § határozza meg az
egészségügyi alkalmasság és a pályaalkalmassági követelmény definícióját. E szerint:
egészségügyi alkalmasság: annak az orvosi szakvéleményre alapozott megállapítása, hogy a
szakképzésbe bekapcsolódni szándékozó személy testi adottságai, egészségi és pszichikai állapota alapján
képes önmaga és mások veszélyeztetése nélkül a választott szakma szerinti tevékenység, foglalkozás
gyakorlására és a szakmai vizsgára való felkészülésre,
pályaalkalmassági követelmény: a szakképzésbe történő bekapcsolódás - képzési és kimeneti
követelményekben meghatározott - azon feltétele, amely alapján megállapítható, hogy a szakképzésben
részt venni szándékozó személy képességei, készségei alapján sikeresen fel tud készülni a szakmai
vizsgára és a szakma végzésére.
A 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 12. § értelmében:
„A képzési és kimeneti követelményekben kell meghatározni a szakma jellegétől függően az iskolai
előképzettséget, annak előírását, hogy a szakképzés megkezdéséhez szükséges-e egészségügyi
alkalmassági követelmény vagy pályaalkalmassági követelmény teljesítése.”
Ennek megfelelően, a Korm. rendelet 153. § (1) bekezdésével összhangban:
„A szakképző intézménybe csak olyan tanulót lehet felvenni vagy átvenni, aki az általa választott
szakmára vonatkozóan a képzési és kimeneti követelményekben előírt egészségügyi alkalmassági,
továbbá a pályaalkalmassági követelményeknek megfelel, és ez alapján előreláthatóan nincs akadálya a
szakmai vizsgára bocsátásnak.”
A képzési és kimeneti követelményeket a szakképzésért felelős miniszter hivatalos kiadványként
az általa vezetett minisztérium honlapján teszi közzé.
A képzési és kimeneti követelmények a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapján www.
nive.hu, a szakképzési dokumentumok menüpont alatt, az egyes ágazatokra lebontva hozzáférhetők.
Tekintettel arra, hogy a képzési és kimeneti követelmények minden egyes szakma esetében különkülön, az irányadó jogszabályi helyek feltüntetésével meghatározzák az adott szakmára vonatkozó
alkalmassági követelményeket, a kiválasztott szakmai ágazat képzési és kimeneti követelményeinek
áttekintése ajánlott a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapján.
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Szakképző iskolákban a pályaalkalmassági-, és egészségügyi követelményeknek való megfelelés
vizsgálata
Ha a szakképző iskola a felvételt a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint egészségügyi,
pályaalkalmassági követelmények teljesítéséhez köti, úgy a pályaalkalmassági követelményeket
tartalmaznia kell a felvételi tájékoztatójának, amelyet az iskola a honlapján is köteles nyilvánossá tenni.
Ha az iskola képesség- és készségfelmérést szervez, a vizsga vagy a felmérés követelményeit,
időpontját és helyét szintén tartalmaznia kell a felvételi tájékoztatójának.
A szakmai alkalmasság orvosi vizsgálatának meg kell előznie az iskolakezdést (beiskolázás előtti
alkalmassági vizsgálat). A tanuló csak pozitív szakvélemény esetén iskolázható be. A szakmai
alkalmasság orvosi vizsgálata minden szakképzési formára, közoktatási intézményre és tanulóra nézve
kötelező. Az egészségügyi alkalmassági vizsgálat általános belgyógyászati vizsgálatból, hallás
(audiológiai) vizsgálati és szemészeti vizsgálatból áll, amelyet az egyes pályák igénybevétele, terhelése,
vagy károsító hatása miatt egyéb szakorvosi vizsgálatokkal kell kiegészíteni (pl. vérkép, májfunkció,
EKG, röntgen, stb.).
Mindezt a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján végzik. Az alkalmas minősítés nem zárja ki bizonyos
feltételek előírását (pl. szemüveg használat, zajvédelem, rendszeres szakorvosi gondozás).
Az alábbiakban felsorolt szempontokat veszik figyelembe a szakmai alkalmasság orvosi
vizsgálatánál:
 A pályaválasztó képes-e fizikai, szellemi és lelki állapota alapján a választott szakma
elsajátítására?
 A meglevő betegsége, egészségi elváltozásainak romlása várható-e a szakma tartós végzése
esetén?
 Van-e olyan egészségi elváltozása, amely baleseti vagy fertőzési veszélyt rejthet magában?
Szakorvosi vélemény
Járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szükséges bizonyos kórképek és szakmák esetén (lásd a
tájékoztató szakmák részében).
Első- és másodfokú vizsgálat
A szakmai alkalmasság vizsgálatát és véleményezését elsőfokon az iskolaorvos, másodfokon az
OMFI Ifjúsági és Egészségvédelmi Intézetének bizottsága végzi.
Szakmaváltás szükségessége
Szakmaváltoztatásra (pályamódosítás) leggyakrabban az időközben fellépő betegségek és
balesetek miatt kerülhet sor, amelyet a fent említett jogszabály határoz meg.
Az orvos akkor mondhatja ki egyértelműen a „szakmai alkalmasságot”, ha meggyőződött arról,
hogy a tanuló testi és szellemi állapota alapján képes a választott szakma elsajátítására és ezt a munkát
előreláthatóan tartósan, életre szólóan tudja majd végezni, egészségének károsodása nélkül; továbbá a
tanuló munkavégzése során nem jelent saját magára vagy munkatársaira nézve balesetveszélyt.
A katonai és rendvédelmi középfokú iskola a felvételt egészségügyi, pályaalkalmassági
feltételekhez kötheti. A rendvédelmi szakképző intézménnyel tanulói jogviszony létesítésének feltételeit
és a felvételi eljárás részletes szabályait a rendvédelmi szerv országos parancsnoka határozza meg, és azt
a rendvédelmi szerv és a rendvédelmi szakképző intézmény honlapján teszi közzé.
Sportiskolába történő jelentkezés esetén az a tanuló vehető fel, aki megfelel a sportegészségügyi
alkalmassági és fizikai képesség felmérési vizsgálat követelményeinek.
Ha a középfokú iskola művészeti tanulmányi területen hirdet felvételt, további készségek, képességek
meglétét is vizsgálhatja (pl.rajzkészség, zenei képességvizsgálat).
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Javasoljuk, hogy a jelentkezés előtt (már 7. vagy 8. osztályban), kérjenek előzetes pályaalkalmassági
(egészségügyi alkalmassági) vizsgálatot, ha valamilyen egészségi állapotváltozás áll fenn, a későbbi
kellemetlenségek elkerülése végett.
Pályaalkalmassági vizsgálatot és másodfokú egészségügyi alkalmassági vizsgálatot végeznek:
Ifjúsági Szakmai Alkalmasságot Vizsgáló Szakrendelés
1073 Budapest, Nagyvárad tér 2. fsz.6. (Nemzeti Népegészségügyi Központ)
Tel.: 06-1-459-3061 (időpontkérés)
Időpontkérés a következő időpontokban lehetséges:
Hétfő-Csütörtök 13:00-15:00
Péntek 12:00-13:00

Dr. Simon Judit főorvos

email cím: simon.judit@nnk.gov.hu
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DUÁLIS KÉPZÉS
Ha SZAKKÉPZÉS, akkor DUÁLIS KÉPZÉS
- Avagy amit a duális képzésről tudni érdemes1
Amennyiben a tanuló szakképzésbe jelentkezik, számíthat arra, hogy sikeres felvételi esetén a
szakmát a duális képzés keretei között tanulja majd. A duális képzési forma szerint az elméleti oktatás
iskolákban, a gyakorlati képzés üzemekben, vállalatoknál történik.
A vállalati képzés elsősorban a gyakorlati képességeket fejleszti, de a jövőben lehetőség van arra
is, hogy a duális képzőhelyek szakmai-elméleti ismereteket is átadjanak a tanulónak a gyakorlati képzés
mellett.
A régebbi szabályozás szerint a szakképzési évfolyamon tanuló diák és a gazdálkodó szervezet
között a gyakorlati képzés együttműködési megállapodással vagy tanulószerződéssel történhetett. A 2020.
szeptember 1. napját követően szakképzésben tanulmányokat kezdő fiatalra azonban már más szabályok
vonatkoznak. A duális képzésbe való bekapcsolódásra szakképzési munkaszerződéssel van lehetőség,
amely jövedelemhez, azaz munkabérhez juttatja a tanulót. Ennek feltétele, hogy legyen túl az ágazati
alapoktatáson, sikeres alapvizsgával rendelkezzen és bekapcsolódjon a szakirányú oktatásba.
„A szakképzési munkaszerződéssel a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy és a duális
képzőhely között munkaviszony jön létre. A szakképzési munkaszerződéssel a tanuló, (…) elfogadja a
szakirányú oktatásban való részvétel feltételeit és kötelezettséget vállal a duális képzőhely irányítása
szerint a szakirányú oktatásban való részvételre, a duális képzőhely pedig vállalja a tanuló, (…)
szakirányú oktatáson való foglalkoztatását és oktatását, továbbá kötelezettséget vállal a tanuló, (…)
számára az e törvényben meghatározott juttatások nyújtására. Szakképzési munkaszerződés a tanulóval,
(…) a szakirányú oktatás egészére kiterjedő határozott időtartamra köthető. (…) szakképzési
munkaszerződés alanya munkavállalóként a tizenötödik életévét betöltött tanuló is lehet.” (Szkt. 83.§)
A szakirányú oktatás során, duális képzésben tehát a tanulók szakmai, elméleti ismereteiket a
szakmai képzést nyújtó iskolákban sajátítják el, gyakorlati oktatásuk pedig egy gazdálkodó szervezetnél
(vállalkozás, cég, vállalati tanműhely), azaz duális képzőhelyen zajlik.
„A duális képzőhelynek rendelkeznie kell a szakirányú oktatásra vonatkozó képzési programmal,
amely szakmánként, az adott szakma program-tantervéhez igazodóan tartalmazza a duális képzőhely által
oktatott tananyagelemeket és ehhez kapcsolódóan az elméleti ismereteket, a felügyelet mellett és az
önállóan végezhető gyakorlati feladatokat, továbbá a kompetencia- és készségfejlesztés feladatait.” (Szkt.
241. §)2
Ez a képzési forma a szakmai képzés és a gazdaság, valamint a munka világának még szorosabb
összekapcsolódását eredményezi, mert a duális képzésben töltött évek alatt a diákok piacképes tudást
szerezhetnek.
A duális képzés az alábbi előnyöket biztosítja:
 munkaerő-piaci igényekre épülő szakképzés,
 rendszeres havi díjazás /munkabér és egyéb juttatás(ok)/,
 társadalombiztosítási szabály szerint biztosított jogviszony,
 a tanulóévek szolgálati időnek minősülnek,
Forrás: 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről ( https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1900080.tv letöltés:
2021.11.08)
2
Forrás: 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról
(https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000012.kor letöltés: 2021.11.08.)
1
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 a tanuló bekapcsolódik a munka világába, javulnak elhelyezkedési lehetőségei,
 esélyes a szakma megszerzését követő továbbfoglalkoztatás.
Bővebb információ a https://dualis.mkik.hu/dualis-kepzessel-a-munka-vilagaban/ linkre kattintva, az
onnan letölthető kiadványban.

ÖSZTÖNDÍJAK AZ ÚJ SZAKKÉPZÉSI RENDSZERBEN
A szakképzés átalakulásával 2020. szeptember 1-től az ösztöndíj rendszere is megváltozott. A
szakmatanulást pénzbeli juttatásokkal is ösztönzik, a tanulók tanulmányaik idején pénzbeli juttatásokat
kaphatnak tanulmányi eredményeiktől függően.
Míg korábban csak azok a tanulók részesülhettek pénzbeli támogatásban, akik hiányszakmát
tanultak, addig az új oktatási rendszerben minden tanuló jogosult ösztöndíjra, aki technikumi vagy
szakképző iskolában folytatja középfokú tanulmányait. A 2020/2021-es tanévtől a szakképzésbe újonnan
belépő tanulók az ágazati alapoktatás során is ösztöndíjat kapnak, melynek összege technikumban tanulók
esetén 9-10. évfolyamon a mindenkori legkisebb munkabér 5%-a (2021-ben 8370 ft), szakképző iskolai
tanulók esetén 9. évfolyamon a 10%-a (2021-ben 16 740 ft). A szakirányú oktatás során nem duális
képzés esetén a tanuló tanulmányi átlaga alapján történik az ösztöndíj kifizetés.
A szakmai gyakorlati képzés duális képzőhelyeken valósul meg szakképzési munkaszerződéssel,
amelyre a munka törvénykönyvét kell alkalmazni bizonyos módosításokkal.
A szakmát tanuló diákok tanulmányaik befejezésével egyszeri pályakezdési juttatásra is jogosulttá
válnak, melynek összege szintén a mindenkori legkisebb munkabér összegéhez igazítva, a szakmai vizsga
eredményétől függően kerül megállapításra. A hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő tanulók rászorultsági támogatásra is pályázhatnak, amennyiben a tanuló
tanulmányi átlaga 3,5 felett van.
A támogatás alapja a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi összege,
havonkénti mértéke a támogatás alapjának 20%-a, 33.480Ft (2021-ben)
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ORIENTÁCIÓS ÉVFOLYAM
A szakmai képzés alaprendszere speciális funkciókkal egészül ki. Ezek a funkciók elsősorban a
kompetenciahiányok csökkentését és végzettség nélküli iskolaelhagyás mérséklését célozzák. Közös
elemeik a gyakorlat-orientált, élményalapú oktatás, egyénre szabott fejlesztés, mentorálás és fejlesztő
értékelés.
Az orientációs fejlesztésre irányuló előkészítő évfolyam (orientációs osztály) azoknak az általános
iskolát elvégzett fiataloknak nyújt lehetőséget, akik bizonytalanok a pályaválasztásban vagy
kompetenciafejlesztésre van szükségük szakmai oktatásuk megkezdése előtt. Feladata nem az általános
iskolai tananyagok ismétlése, hanem a tanulók egyéni kompetenciáinak felmérésére alapozott fejlesztés
és a szakmai oktatás során elsajátítható szakmák gyakorlati körülmények között való megismertetése. Az
orientációs osztályban a tanulók mentorálása, alapkészségeinek és kulcskompetenciáinak fejlesztése,
pályaorientációjának, életpálya tervezésének elősegítése történik rugalmas tanulásszervezési és személyre
szabott oktatási formában.
A program kiemelt figyelmet fordít a 21. századi munkavállalói kompetenciák – például
együttműködés, csapatmunka, kritikus gondolkodás és problémamegoldás – erősítésére. A fejlesztés célja
a diák képességeihez illeszkedő szakmaválasztás mellett a szakmatanuláshoz szükséges alapok
megszerzése. Az ágazatok, szakmák megismerése tanműhelyi foglalkozások és vállalati programok
keretében, szakoktatók bevonásával történik. A tanuló az orientációs év során megtapasztalja, hogy mely
szakmákhoz érez kedvet, elhivatottságot, mihez van tehetsége.
A program nem csak tartalmában, de módszereiben és szemléletében is eltér a klasszikus
szakközépiskolai oktatástól. Az oktatás nem hagyományos tantárgyi keretekben, hanem projektszemlélet
mentén történik. A cél az erősségek felszínre hozása, sikerélmény megélése. Az oktatók mentorszerepben
vesznek részt az oktatásban.
A siker kulcsa a személyes kísérés, a tanulók fejlődési útjának folyamatos követése. A program
segít a tanulóknak önmaguk megismerésében. Mentoruk vezetésével célokat tűznek ki, törekednek azok
megvalósítására, és közben megtanulják értékelni eredményességüket, feltárják az eredménytelenség
okait. Fejlődik a kommunikációjuk, kreativitásuk, megtanulnak csapatban dolgozni.
Az előkészítő év befejezését követően a diák képességei és érdeklődése alapján felvételi nélkül
folytathatja tanulmányait a választott szakmában. Az orientációs évfolyamon tanuló fiatal szakképzési
ösztöndíjra jogosult.
forrás: ikk.hu
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SZAKKÉPZÉSI HÍDPROGRAMOK HELYETT
A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésének új lehetőségei:
Dobbantó program
A Szakképzési Híd Program helyébe a jövőben más lehetőségek lépnek. Az általános iskolát el
nem végzőknek „dobbantó program" fogja biztosítani az alapkompetencia fejlesztést, amelyet követően
a műhelyiskolába lehet továbblépni és alapfokú végzettséget szerezni.
A Dobbantó program célja, hogy az oktatás vagy a munka világába visszavezető, a sikeres egyéni
életút megtalálásához eljuttató lehetőséget biztosítson, az alapkompetencia-hiányok csökkentésével, a
foglalkoztatók által elvárt kompetenciák fejlesztésével, a szakképzésbe való belépés megalapozásával. A
Dobbantó programban az a tanuló vehet részt, aki tizenhatodik életévét betöltötte és alapfokú
végzettséggel nem rendelkezik. Egyéb, az általános iskolában elvégzett osztályok számára vagy a
programban való részvétel felső korhatárára vonatkozó korlátozás nincsen.
A programban egyénre szabott, gyakorlatias, csapatmunkára épülő fejlesztés történik, rugalmas
rendben, új szemléletű értékeléssel. A Dobbantó program keretében a szakképző iskola előkészítő
évfolyamán alapkompetencia-fejlesztés történik, ahol mentor tanár közreműködésével minden tanuló
egyéni, a saját képességeinek és terveinek megfelelő fejlesztést kap.
A tanulók havonként a mindenkori minimálbér öt százalékának megfelelő összegű ösztöndíjra jogosultak.
forrás: ikk.hu/hirek
Műhelyiskola
A Műhelyiskolában azok a fiatalok tudnak részszakképesítést szerezni, akik lemorzsolódnának, és
végzettség nélkül lépnének ki a szakképzésből, vagy a Dobbantó programban alapfokú képesítést
szereztek, de nem tudnak a klasszikus iskolai környezetben tanulni. A műhelyiskola a tanulónak a
szakképzésbe való bekapcsolódását vagy a munkába állásához szükséges ismeretek megszerzését segítő
képzési forma.
A műhelyiskolában kizárólag részszakma megszerzésére irányuló felkészítés folyik, amelyet
tanműhelyben vagy munkahelyi körülmények között, nappali rendszerben, egy-öt fős csoportokban lehet
elvégezni. A műhelyiskolában a szakma tanulása tehát a gyakorlati képzés helyszínén történik,
közismereti tartalmak az adott szakma gyakorlati feladataihoz kapcsolódóan jelennek meg, fontos cél a
kulcskompetenciák megerősítése. A pedagógus mentorként támogatja az oktatást. A műhelyiskola
folyamatos mentori támogatással hozzájárul a tanuló személyes és társas kompetenciáinak fejlesztéséhez
és önálló életkezdéséhez szükséges alapismeretek átadásához.
A műhelyiskolában a tanulónak a végzettség megszerzése nem tanévhez kötött, de legalább fél
évig tart, a képzés lényege a rugalmasság. A műhelyiskolában részszakma megszerzésére – a tanév
rendjére tekintet nélkül – legalább hat, legfeljebb huszonnégy hónap áll a tanulók rendelkezésre.
A részszakma megszerzéséről kiállított szakmai bizonyítvány államilag elismert alapfokú
végzettséget és szakképesítést tanúsít, és legalább egy munkakör betöltésére képesít.
A műhelyiskolában a tanuló a szakképző iskolai ösztöndíj felére jogosult.
forrás: ik.hu, 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

74

NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

HASZNOS HONLAPOK

Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat:
http://www.nmpsz.starjan.hu/palyavalasztas.html

Továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás
E-mail: tanacsadas.szakszolgalat@gmail.com
06-32/418-499

Az iskolaválasztás, a pályaválasztás előkészítése fontos feladata a szülőknek és a pedagógusoknak
egyaránt. Célunk, hogy a pályaválasztás és az iskolaválasztás előtt álló diákokat készségeik és képességeik
feltárásával támogassuk a megfelelő döntés meghozatalában, csoportos és egyéni formában. A tanácsadás
során segítjük a tanulókat, hogy a saját érdeklődésüknek és a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő
pályát, szakmát válasszanak.
A pályaválasztási munkacsoport által végzett tevékenységek:





pályaválasztási döntést előkészítő tevékenység: csoportos foglalkozás; igény esetén 7. és 8. osztályos
tanulók számára kiscsoportos foglalkozásokat tartunk iskolai keretek között. Foglalkozásainkon a
pályaismeret bővítés, iskolarendszer átbeszélése, érdeklődés és képességek felmérése történik öndefiníciós
kérdőívekkel és teljesítménytesztek segítségével.
pályaválasztási szülői értekezlet: tájékoztatást nyújtunk igénybe vehető szolgáltatásainkról
egyéni pályaválasztási tanácsadás: Igény esetén a 8. osztályos tanulók részére személyes beszélgetéssel
nyújtunk segítséget, a továbbtanulási döntés meghozatalában. Lehetőséget nyújtunk arra, hogy ezt a
szolgáltatást a tanulók és szüleik az intézményükben tudják igénybe venni.

Tanácsadóink: Gajdán Katalin, Greman Andrea, Juhász Ágnes, Vas-Vágréti Eszter,
Egyéni pályaválasztási tanácsadásra bejelentkezés szükséges a fenti elérhetőségek valamelyikén!

75

NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Oktatási Hivatal:
oktatas.hu /Oktatási Hivatal - Köznevelés - Középfokú felvételi eljárás - Aktuális beiskolázási időszak/
Pályaorientációs Portál:
www.palyaorientacio.nive.hu
Pályaorientációs Portál:
www.palyaorientacio.nive.hu/videotar
Innovatív Képzéstámogató Központ:
www.ikk.hu
Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
http://nkik.hu/szakkepzes
palyaorientacio@nkik.hu
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