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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Korszerű és inspiráló belső és külső terek, családias hangulat várja leendő diákjainkat. Tanáraink, oktatóink barátságosak, lelkesek; jól képzett szakemberek. Intézményünk
piacképes tudást biztosít kooperatív technikákkal, projekt módszerrel. Iskolánkban megjelenik a digitális tanulás, a dráma pedagógia, valamint az egyéni mentorálás is. Számos
iskolai és iskolán kívüli programmal színesítjük a tanulóink minden napjait. Kiemelt fontosságúnak tekintjük a tehetséggondozást. Kollégiumunk korszerűen felszerelt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nyílt nap: 2019. november 08. 08.00 órától 12.00 óráig, 2019. november 15. 08.00 órától 12.00 óráig
Pályaválasztási szülői értekezlet: 2019. november 21. 16.00 óra
Központi írásbeli felvételi vizsga időpontja és helyszíne: 2020. január 18. 10.00 óra, 5052 Újszász, Dózsa György út 23.
TECHNIKUMI OSZTÁLYOK
Tanulmányi
terület kódja

Ágazat

Megszerezhető szakképesítési
kimenet

0601

XIII. Informatika

54 481 08
Szoftverfejlesztő és -tesztelő

0602

XL. Közlekedés,
szállítmányozás és
logisztika

54 841 12
Közlekedésüzemvitel-ellátó
technikus

0603

XL. Közlekedés,
szállítmányozás és
logisztika

54 841 13
Logisztikai technikus

0604

XXII.
Közlekedésgépész

54 841 05
Vasútforgalmi szolgálattevő
technikus

0606

XXXVIII. Rendészet
és közszolgálat

54 345 01
Közszolgálati technikus

Képzési
idő (év)

5

A tanulmányi területre benyújtott
felvételi kérelmek rangsorolásának
szempontjai
 Tanulmányi eredmények, valamint
 a magyar nyelvi és a matematika
központi írásbeli vizsga eredménye
alapján.

Választható
idegen
nyelv

Egyéb információ

Angol
Német
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 Tanulmányi eredmények, valamint

Angol
Német

 Egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való megfelelés
szükséges.
 Pályaalkalmassági
követelményeknek való megfelelés
szükséges.
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 a magyar nyelvi és a matematika
központi írásbeli vizsga eredménye
alapján.

 Pályaalkalmassági
követelményeknek való megfelelés
szükséges.

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK
Tanulmányi
terület kódja

0661

Oktatás sajátos jellemzője

Katonai orientáció

Képzési
idő (év)
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A tanulmányi területre benyújtott
felvételi kérelmek rangsorolásának
szempontjai

Választható
idegen nyelv

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

1. idegen nyelv
Angol
Német
2. idegen nyelv
Angol
Német

Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fogadása:
• mozgásszervi fogyatékos
• beszédfogyatékos
• autizmus spektrum zavarral küzdő
• egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő

Egyéb információ
 Honvédelmi alapismeretek
választható tantárgy

További lehetőségek:
• Kollégiumi ellátás biztosított
• Levelező gimnáziumi képzés
• Sportolási lehetőségek( röplabda, labdarúgás…)
• Színes diákélet
• Felnőttoktatásban szerzett képzések
• Tehetséggondozás
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A hozott és a szerzett pontok számítása:
Maximálisan elérhető pontszám

100 pont

Pontszámítás alapja
Az 5., a 6., a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi
 magyar nyelv és irodalom
 matematika
 történelem
 egy idegen nyelv
 informatika
osztályzatainak összege.

Hozott pontok

Maximálisan elérhető pontszám

100 pont

Pontszámítás alapja

Az egységes központi írásbeli felvételi vizsgán 100 pont szerezhető: magyar nyelvből 50 pont és matematikából 50
pont.

Szerzett pontok

A felvételi pontszám meghatározása:

A felvételi pontszám
számítása

Maximálisan elérhető pontszám

200 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. A különleges helyzetet az iskola pedagógiai programja szabályozza. Amennyiben
még mindig fennáll a pontazonosság esete, a rangsor megállapításáról sorsolással kell dönteni.
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