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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intézményünkben jelenleg 3 ágazatban (turisztika-két tanítási nyelvű, közgazdaság, egészségügy), 16 szakmában folyik nappali tagozatos iskola rendszerű, illetve
felnőttoktatás keretében esti munkarendű iskolai rendszerű képzés. Az oktatást magas szintű szakmai tudással rendelkező tantestület biztosítja, szakmai
képzéseket jól felszerelt szak-demonstrációs termek segítik. Diákkörök, szakkörök, kulturális és sportrendezvények, egyre szélesedő külföldi kapcsolataink
színesítik diákjaink napjait.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------

Nyílt nap: 2019. december 04. 09.00 órától 12.00 óráig
Pályaválasztási szülői értekezlet: 2019. december 11. 17.00 óra
Központi írásbeli felvételi vizsga időpontja és helyszíne: 2020. január 18. 10.00 óra, 5000 Szolnok, Baross utca 43.
TECHNIKUMI OSZTÁLYOK
Tanulmá
nyi
terület
kódja

1000

1002

1003

1004

Ágazat

Megszerezhető
szakképesítési kimenet

XXVIII.Turisztika

54 812 04
Turisztikai technikus

I. Egészségügy

54 723 02
Gyakorló Ápoló

XXIV. Közgazdaság

XXIV.Közgazdaság

Képzési
idő (év)

1+5

5

54 344 01
Pénzügyi-számviteli
ügyintéző

5

54 344 05
Vállalkozási ügyviteli
ügyintéző
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A tanulmányi területre benyújtott
felvételi kérelmek rangsorolásának
szempontjai

 Tanulmányi eredmények, valamint
 magyar nyelvi és a matematika
központi írásbeli vizsga eredménye
alapján.
 Tanulmányi eredmények, valamint
 magyar nyelvi és a matematika
központi írásbeli vizsga eredménye
alapján.
 Tanulmányi eredmények, valamint
 magyar nyelvi és a matematika
központi írásbeli vizsga eredménye
alapján.
 Tanulmányi eredmények, valamint
 magyar nyelvi és a matematika
központi írásbeli vizsga eredménye
alapján.

Választható
idegen
nyelv

Egyéb információ

Angol

 Nyelvi előkészítő évfolyammal
indul.
 Angol-magyar két tanítási nyelvű
képzés.
 Egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való megfelelés
szükséges.

Angol
Német

 Egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való megfelelés
szükséges.

Angol
Német

Angol
Német
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A hozott és a szerzett pontok számítása:
Maximálisan elérhető pontszám
Pontszámítás alapja

Hozott pontok

Szerzett pontok

Maximálisan elérhető pontszám
Pontszámítás alapja

50 pont
A 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi
 magyar nyelv
 magyar irodalom
 matematika
 történelem
 egy idegen nyelv
osztályzatainak összege.
50 pont
Az egységes központi írásbeli felvételi vizsgán 50 pont szerezhető: magyar
nyelvből 25 pont és matematikából 25 pont.

A felvételi pontszám meghatározása:

A felvételi pontszám számítása

Maximálisan elérhető pontszám

100 pont

A hozott pontszám beszámítása

50 %

A szerzett pontszám beszámítása

50 %

Pontazonosság esetén

Előnyben kell részesíteni a hátrányos helyzetű tanulót, s ezt követően azt a
jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye az
iskola székhelye, feladatellátási helye szerinti járás területén található, vagy
akinek különleges helyzete ezt indokolja. Amennyiben még mindig fennáll a
pontazonosság esete, a szerzett pontszám javára kell dönteni.

Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
tanulók fogadása:
 mozgásszervi fogyatékos
 beszédfogyatékos
 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók

További lehetőségek:
 Felnőttoktatásban szervezett képzések
 Külföldi tanulmányutak
 Sportolási lehetőségek
 Színes diákélet
 Kollégiumi ellátás igényelhető
 Tehetséggondozás
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