
FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE a 2020-21-es tanévre 

MIOK József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola 

Cím:     Miskolc, 3530 Petőfi utca 25. 

OM:     201189 

Intézményvezető:   Dudás Attila Péterné 

Telefon:    06-20-230-0215  

Honlap:    www.jngszi-miskolc.hu 

E-mail:    miok.giszim@gmail.com  

A gimnáziumi oktatás közös jellemzői: 

 4 évfolyamos, gimnáziumi kerettanterv alapján folyik az oktatás. 

 Az iskolában angol és német nyelvet tanulnak 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 kis létszámú 

osztályokban gondoskodunk a diákok hiányzó ismereteinek pótlásáról, lehetőség van a 

felzárkóztatásra is. 

 A hozzánk jelentkező tanulók több tagozat közül választhatnak: 

 informatika tagozat 

 zenetagozat 

 emelt angol nyelvi képzés 

Tanulmányi terület 

(tagozatkód) 
Ágazat Végzettség   Képzési idő 

0001 

Általános tanterv alapján 
Gimnázium Érettségi 4 tanév 

0002 

Informatika tagozat 
Gimnázium Érettségi 4 tanév 

0003 

Zenetagozat 
Gimnázium Érettségi 4 tanév 

0004 

Emelt angol nyelvi képzés 
Gimnázium Érettségi 4 tanév 

 

  

mailto:miok.giszim@gmail.com


FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE a 2020-21-es tanévre 

 

A szakképző iskolai képzés közös jellemzői: 

 A szakképző iskolának három évfolyama van, melyben az adott szakképesítés 

megszerzéséhez szükséges közismereti oktatás, szakmai elméleti és gyakorlati képzés zajlik, 

ehhez kapcsolódhat kettő olyan évfolyam, ami érettségi vizsgára készít fel. (3+2)  

 A szakképző iskolában a képzés a szakképző iskolai 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 érettségi vizsgára felkészítő 2 éves képzésen. A diák kérésére a szakmai vizsgát 

követően a tanulói jogviszony megszüntethető. 

 Iskolánkban angol és német nyelv közül választhatnak a diákok. 

 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) 
Szakképesítés megnevezése Szakmacsoport 

Képzési idő 

(tanév) 

0005 Kereskedelmi értékesítő 

kereskedelem-

marketing, üzleti 

adminisztráció 

3 + 2 tanév 

0006 Hegesztő gépészet 3 + 2 tanév 

0007 Festő, mázoló, tapétázó építészet 3 + 2 tanév 

0008 Asztalos faipar 3 + 2 tanév 

0009 Divatszabó könnyűipar 3 + 2 tanév 

0010 Szociális ápoló és gondozó szociális szolgáltatások 3 + 2 tanév 
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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. 

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, figyelem-

vagy 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: 2020. június 22 – 24. között. Erről a diákok írásban értesítést kapnak. 

Beiratkozás előtt az iskolavédőnő segítségével megtörténik az egészségügyi alkalmassági 

vizsgálat. 


