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A gimnáziumi oktatás közös jellemzői:
 4 évfolyamos, gimnáziumi kerettanterv alapján folyik az oktatás.
 Az iskolában az angol és a német nyelv közül kell választani a diákoknak.
 Bemeneti követelmény: alapiskolai végzettség ( sikeresen befejezett 8. osztály )
 A felvételi rangsor megállapítása a 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi eredmény alapján
történik (központi írásbeli és szóbeli vizsga nem szükséges).
 A felvételre az a diák is esélyes, akinek a tanulmányi átlaga 3,5 körüli, mert kislétszámú
osztályokban gondoskodunk a diákok hiányzó ismereteinek pótlásáról, lehetőség van a
felzárkóztatásra is.

Tanulmányi terület
(tagozatkód)

Ágazat

Végzettség

Képzési idő

0001
Általános tanterv alapján

Gimnázium

Érettségi

4 tanév

A szakgimnáziumi képzés közös jellemzői:
 4 évfolyamos szakgimnáziumi kerettanterv alapján folyik az oktatás
(KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ (XXII). és VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA (XI.) )
szakirányokon.
 A szakképzési évfolyamok elvégzése után 1 tanév alatt lehet OKJ-s szakképesítést
szerezni azon a szakirányon, amelyen a szakmai alapismereteket a tanuló megszerezte.
Választható új szakirány is, melyen 2 tanév a képzési idő a komplex szakmai vizsgáig.
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 A 4. évfolyam végével tett szakmai érettségi vizsgával szerzett érettségi bizonyítvány
bizonyos álláshelyek betöltésére alkalmassá teszi a diákot.
 A szakgimnáziumi oktatás felkészít az érettségire, a munkába állásra és a felsőoktatásban
folyó tanulmányok megkezdésére is.
 Angol és német nyelv oktatása folyik az iskolában.
 Bemeneti követelmény: alapiskolai végzettség ( sikeresen befejezett 8. osztály )
 A felvételi rangsor megállapítása a 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi eredmény alapján
történik (központi írásbeli és szóbeli vizsga nem szükséges).

Tanulmányi
terület

Ágazat

0002

KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ

Érettségivel
megszerezhető
szakképesítés

Karosszéria
összeszerelő
0003

KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ

0004

VILLAMOSIPAR ÉS
ELEKTRONIKA

Elektronikai
berendezés
összeszerelője

Érettségi utáni
tervezett kimenet
(+ 1 tanév) képzési
szint

Képzési idő

Autószerelő
OKJ 54 525 02

4+1 év

Vasúti jármű
szerkezeti és
fékrendszer
szerelője
OKJ 54 525 12

4+1 év

Erősáramú
elektrotechnikus
OKJ 54 522 01

4+1 év

A szakközépiskolai képzés közös jellemzői:

A szakközépiskolának öt évfolyama van, melyből három, az adott szakképesítés
megszerzéséhez szükséges közismereti oktatás, szakmai elméleti és gyakorlati képzés, valamint
kettő olyan évfolyam, ami érettségi vizsgára készít fel. ( 3+2 )

A szakközépiskolában a képzés a szakközépiskolai kerettantervek alapján történik,
amely az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti oktatást, szakmai elméleti
és gyakorlati képzést foglalja magában.

A 3. évfolyam végével szakmai vizsgát tesz a diák, szakmát szerez és folytatja
tanulmányait szakközépiskolában folyó érettségi vizsgára felkészítő 2 éves képzésen. A diák
kérésére a szakmai vizsgát követően a tanulói jogviszony megszüntethető.


Angol és német nyelv oktatása folyik az iskolában.
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Bemeneti követelmény: alapiskolai végzettség ( sikeresen befejezett 8. osztály )


A felvételi rangsorolás az általános iskolai 7. év végi és 8. félévi tanulmányi
eredmények alapján történik.

Az első gyakorlati helyet az iskola biztosítja, ahol TANULÓSZERZŐDÉSSEL
dolgozhatnak a tanulók.

Tanulmányi terület
(tagozatkód)

Ágazat

Végzettség

Képzési idő

0005

Bányászat VII.

Bányaművelő
OKJ 34 544 02

3 + 2 tanév

Szakiskolai oktatás-képzés a sajátos nevelési igényű
( SNI ) diákok számára
A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 13/A. §. (1 ) bek. szerint:
A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelés-oktatása céljából a szakiskola a többi
tanulóval sajátos nevelési igénye miatt együtthaladásra képtelen tanulókat készíti fel
szakmai vizsgára. Az OKJ-ban meghatározott részszakképesítések körében kerettanterv vagy
speciális kerettanterv szerint folyik a szakképzés, igazodva sajátos nevelési igény jellegéhez.
Az évfolyamok is eltérően lehetnek 2 ill. 4 tanévre szólóak.
A képzés 2 vagy 4 évfolyamos szakiskolai képzés; A képzés - a szakiskolai kerettantervi
adaptáció sajátos nevelési igényű, nem értelmi fogyatékos tanulók számára – alapján folyik,
SNI típusa: tanulásban akadályozott ( st ) egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem-vagy magatartásszabályozási zavarral)
Felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény
alapján.
A képzés 1+2 vagy 1 + 4 évfolyamos szakiskolai képzés: szakiskolai kerettanterv az oktatás
- speciális szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára - alapján folyik. SNI
típusa: kizárólag enyhe értelmi fogyatékos tanulóknak. Az előkészítő évfolyam számukra
kötelező. Ennek sikeres elvégzésére épül a további 2 vagy 4 évfolyamos szakmai képzés.
A képzés részleteiről tájékozódjon az SNI-s tanulóknak szóló felvételi tájékoztatónkból.
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Tanulmány
terület

Részszakképesítés megnevezése, okj-s száma

0006

Asztalosipari szerelő ( 21 543 01 )

0007

Bevontelektródás kézi ívhegesztő ( 31 521 01 )

0008

Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő ( 31 521 03 )

009

Hegesztő ( 34 521 06 )

Képzési idő
( tanév ) + 1
előkészítő
évfolyam

KÉPZÉSI FORMA

2 tanév

HIÁNYSZAKMÁS
Rész-szakképesítés

4 tanév

HIÁNYSZAKMÁS
Szakképesítés

Nem hiányszakmák

010

Konyhai kisegítő ( 21 811 01 )

2 tanév

011

Élelmiszer-, vegyiáru eladó (31 341 01 )

1+2

012

Számítógépes adatrögzítő ( 31 346 02 )

1+2

013

Szobafestő ( 21 582 01 )

1+2

014

Női szabó ( 34 542 06 )

4 tanév

Rész-szakképesítés

Szakképesítés

A felvételi eljárás menete
A 9. évfolyamra gimnáziumba, szakgimnáziumba és szakközépiskolába jelentkezők
felvételi rangsorát is az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján számítjuk.
A pontokat az általános iskola 7. évfolyamának év végi és a 8. évfolyam félévi osztályzataiból
számítjuk a magatartás és szorgalom jegyek kivételével.
A 9. évfolyamra szakiskolába jelentkezők rangsorát kizárólag a sajátos nevelési igényt
megállapító szakértői bizottság véleménye alapján állapítjuk meg.

A rangsorolás elvei egyenlő pontszám esetén
Pontazonosság esetén a rangsorolásnál előnyben részesül a halmozottan hátrányos helyzetű,
ill. a hátrányos helyzetű diák, ezt követően a miskolci állandó, majd a miskolci ideiglenes
lakcímű jelentkező, valamint azon tanulók, akiknek valamely rokonuk iskolánk tanulója volt.
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A Sajátos Nevelési Igényű (SNI) tanulók felvétele,
integrált nevelése és oktatása
.
A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. §. (25) bek. szerint:
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek,
tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi ( látási,
hallási ) értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
A GIMNÁZIUMI tanulmányi területeinkre érzékszervi ( látási, hallási ) értelmi vagy
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek.
Ezeket a tanulókat integrált nevelésben és oktatásban tudjuk részesíteni, kijelölés esetén
gyógypedagógus vezetésével külön fejlesztő foglalkozások keretében segítjük fejlődésüket.

Kollégiumi ellátás
Kollégium az iskola területén nincs, de együttműködő partnerünk a Karacs Teréz Kollégium.

Beiratkozás
Várható időpontja: 2018. június 21 – 23. között. Erről a diákok írásban értesítést kapnak.
Beiratkozás előtt az iskolavédőnő segítségével megtörténik az egészségügyi alkalmassági
vizsgálat.

