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A gimnáziumi oktatás közös jellemzői: 

 4 évfolyamos, gimnáziumi kerettanterv alapján folyik az oktatás. 

 Az iskolában angol, német és francia nyelvet tanulhatnak a diákok. 

 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 
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A szakgimnáziumi oktatás közös jellemzői: 

 5, illetve 3 évfolyamos, szakgimnáziumi kerettanterv alapján folyik az oktatás. 

 Az iskolában angol, német és francia nyelvet tanulhatnak a diákok. 

 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 3,0 körüli, mert kis létszámú 

osztályokban gondoskodunk a diákok hiányzó ismereteinek pótlásáról, lehetőség van a 

felzárkóztatásra is. 

 

Tanulmányi terület 

(tagozatkód) 
Tanulmányi 

terület 
Szakképesítés/szakirány   Képzési idő 

0005 

 
Közművelődés 

Közművelődési 

munkatárs 
5 tanév 

0006 

 
Pedagógia Pedagógiai asszisztens 5 tanév 

0007 Népi kézműves Papucskészítő  3 tanév 

A szakiskolai oktatás-képzés a sajátos nevelési igényű 

(SNI) diákok számára: 

 A sajátos nevelési igényű tanulók (kivéve a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók) 

középfokú iskolai nevelése-oktatása céljából a szakiskola a többi tanulóval sajátos 

nevelési igénye miatt együtt haladni nem tudó tanulók felkészítését végzi (a 

középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók középfokú nevelése-oktatása a készségfejlesztő 

iskolában történik). A szakiskolában a sajátos nevelési igény jellegéhez igazodó 

közismereti oktatás és szakmai oktatás, szakmai képzés folyik.  

 A szakiskolában a szakmai oktatás, szakmai képzés  

 a képzési és kimeneti követelmények vagy a képzési és kimeneti követelmények 

alapján készített speciális kerettanterv szerint, illetve  

 a programkövetelmény alapján készített speciális kerettanterv szerint folyhat.  
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 Bemeneti követelmény: alapiskolai végzettség (sikeresen befejezett 8. osztály) 

 Felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági 

szakvélemény alapján.  

A szakiskolai nevelés-oktatás intézményünkben két évfolyamos (9-10. évfolyam) szakmai oktatást, 

képzést célul kitűző szakaszból áll, mely az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében egy kötelező 

9/E jelű előkészítő évfolyammal egészül ki. 

Tanulmányi 

terület 

(tagozatkód) 
Szakképesítés megnevezése 

Képzési idő 

(tanév) 
Képzési forma  

0008 Aranykalászos gazda 2 év Részszakképesítés 

0009 Számítógépes adatrögzítő 2 év 
Részszakképesítés 

 

0010 Szobafestő 2 év 
Részszakképesítés 

 

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, 
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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: 2021. június 22 – 24. között. Erről a diákok írásban értesítést kapnak. 

Beiratkozás előtt az iskolavédőnő segítségével megtörténik az egészségügyi alkalmassági 

vizsgálat. 


