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Mottó

„Válaszd azt a munkát, amit szeretsz, és

soha többé nem kell dolgoznod egy

napot sem az életben.”

(Konfuciusz)



Képzési kínálatunk

Technikum

 5 év

 Érettségi + Technikusi
végzettség

 10. évfolyamon ágazati
alapvizsga, szakosodás
ezt követően

Szakképzőiskola

 3 év

 Szakmai bizonyítvány

 9.évfolyamon csak
ágazati tantárgyak (még
nem szakmai!) és
közismereti tantárgyak



TECHNIKUM



Technikumi képzés újdonsága,

előnyei:

   Először ágazatot választ, amivel 2 évig

ismerkedik.

   10. évfolyam után történik a szakmaválasztás

(ágazaton belül)

   A technikum egyesíti a gimnázium és a

szakmatanulás előnyeit



  Matematikából, magyarból, történelemből,
valamint egy idegen nyelvből ugyanaz a
tananyagtartalom, ugyanolyan óraszámban, mint a
gimnáziumban. Ezekből a közismereti tantárgyakból
érettségi vizsgával zárul az oktatás, három tárgyból
előrehozott érettségi lehetőséggel a 12. évfolyam
végén.

  a nyelvvizsga megszerzésére a lehetőség adott,
hiszen ugyanolyan össz óraszámban történik a
nyelvtanulás, mint a gimnáziumban, de itt egy
nyelvből



  nem kell ötödik érettségi tantárgyat választani,
mivel a szakmai vizsga lesz az ötödik érettségi
tantárgy

  a technikusi vizsga emelt szintű érettségi
tantárgynak számít

q Az 5 év elvégzése után egyszerre kap érettségi
bizonyítványt és a technikusi oklevelet

q Emelt szintű érettségire is jelentkezhet a tanult
tantárgyakból



Heti óraterv minta

 https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/heti_oraterv

_mintapdf-1593763855685.pdf



Mit oktatunk?

 Építőipar ágazat - Magasépítő technikus

 Informatika és távközlés ágazat - Informatikai

rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus

 Gazdálkodás és menedzsment ágazat -Pénzügyi-

számviteli ügyintéző

 Szépészet ágazat -Fodrász

 Szépészet ágazat - Kozmetikus technikus

 Infó: www.szakkepzes.ikk.hu/tajekoztato/fuzet.html

http://www.szakkepzes.ikk.hu/tajekoztato/fuzet.html


Felvételi követelmények

 Központi írásbeli felvételi vizsga matematika és

magyar- nyelv és irodalom tantárgyakból max.100

pont (50-50 pont tantárgyanként)

 Hozott pontok – 7. év végi, 8. félévi osztályzatok

magyar nyelv- és irodalom, matematika,

történelem, idegen nyelv és kémia tantárgyakból .

Max.100 pont , tantárgyi eredmények kétszerese



Keretszámok:

 Építőipar ágazat – 15 fő

 Informatika és távközlés ágazat– 15 fő

 Gazdálkodás és menedzsment – 15 fő

 Szépészet – 16 fő ( 8 fő fodrász, 8 fő kozmetikus)



Központi felvételi

 Jelentkezés: 2021.december 3.

 Jelentkezési lap letölthető:

KOZFELVIR_jelentkezesi_lap_honlap.docx (live.com)

 Írásbeli vizsga: 2022. január 22. (pótnap: 27.)

 Dolgozatok megtekintése: 2022. január 31. 8:00-16:00

 Eredménylap megküldése az általános iskolának: 2022.

február 7.

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2022/KOZFELVIR_jelentkezesi_lap_honlap.docx&wdOrigin=BROWSELINK


Felmentés esetén mi a teendő?

 Az iskola honlapján található Szülői kérelem c.
dokumentumot és az alátámasztó dokumentumokat a
jelentkezéssel egy időben kell benyújtani a
továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskolának.

 A nyomtatvány letölthető
KOZFELVIR_szuloi_kerelem_2021.pdf (oktatas.hu)

 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2022/KOZFELVIR_szuloi_kerelem_2021.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2022/KOZFELVIR_szuloi_kerelem_2021.pdf


Jelentkezés az iskolába

 2022. február 18-ig az általános iskola továbbítja a
tanulói adatlapokat.

 Eredmény: 2022.március 16.

 Értesítés: 2022.április 30-ig

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felvet
eli_eljaras/KIFIR_TT_felveteli_taj_kereso

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/KIFIR_TT_felveteli_taj_kereso
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/KIFIR_TT_felveteli_taj_kereso


SZAKKÉPZŐ



A szakképző iskolai képzés

újdonsága, előnyei:

  3 éves képzés

 az első év ágazati ismereteket adó oktatás, ágazati
alapvizsgával zárul

  ösztöndíj 9.évfolyamon

  9. évfolyam után, sikeres alapvizsgát követően
történik a szakmaválasztás

  10. és 11. évfolyam szakmai képzés duális keretek
között  zajlik (heti 4 nap a munkahelyen)

  ösztöndíjat a szakképzési munkaszerződés váltja
fel



Mit oktatunk?

  Fa- és bútoripar ágazat - Asztalos

 Kereskedelem ágazat - Kereskedelmi értékesítő

 Építőipar  ágazat - Festő, mázoló, tapétázó

 Építőipar ágazat - Kőműves



Felvételi követelmények
 Nincs Központi felvételi

 Felvétel alapja: hozott pontok

 Hozott pontok számítása: 7. év végi, 8.félévi eredmény
magyar nyelv-és irodalom, matematika, történelem, idegen
nyelv és fizika tantárgyakból. A hozott eredményeket
megkétszerezzük, így max. 100 pont

 Rangsor

 Elégtelen osztályzattal nem veszünk fel

 Asztalosok szóbeli elbeszélgetésen vesznek részt

 Egészségügyi alkalmasság fontos, bizonyos betegségek
kizáró okot jelentenek, kérjük a szülőket, hogy a
háziorvossal konzultáljanak és előzetesen tájékozódjanak.



Keretszámok

o Asztalos – 20 fő

o Kereskedelmi értékesítő – 25 fő

o Építészet (kőműves, festő) – 25 fő



Kedves 8.osztályos továbbtanulás

előtt álló diák!

 Az iskolaválasztás komoly elkötelezettséget fog

számodra jelenteni, hiszen a következő 3 vagy 5

évről kell döntést hozni.

 A választásnál ezért szem előtt kell tartanod az

alábbiakat:



 Érdekel a szakma? Mit tudok róla?

 Milyenek a tanulmányi eredményeim?

 Az iskola elvégzése után milyenek a lehetőségeim

a felsőoktatásban vagy a munkaerőpiacon?

 Megfelelek-e a munka alkalmassági vizsgálaton?

(pl. gerincferdüléssel nem lehetsz kozmetikus)

 Képes vagyok az iskola szabályaival azonosulni?

Képes leszek betartani azokat?



Pályaválasztás elemei -Önismeret

 Érdeklődés - Mi érdekel?
Szolgáltatás,

Humán,
Műszaki,

Agrár,
Képesség – Miben vagyok jó?

Kreativitás,
Kézügyesség,

Fizikai teherbírás
Kommunikációs - ,
Kapcsolatteremtő -,

Nyelvi kifejező
 képesség
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Pályaismeret
 Asztalos

 Mit csinál?

 Milyen képességek kellenek hozzá?

 Milyen egészségügyi feltételek szükségesek?

 Milyen iskolai végzettség után tanulható?

 Milyen iskolatípusban lehet tanulni?

 Hány éves a képzés?

 Milyen messze van az iskola?

 Hol tudok gyakorlati helyet találni?

 Milyenek a munkakörülmények?

 Milyen eszközökkel dolgozik?

 Milyen rokon szakmák vannak?

 Negatív oldalai a szakmának?
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Tanórán kívüli tevékenységek

 Sportversenyeken való részvétel

 Osztálykirándulás

 Színházlátogatás

 Izgalmas előadások

 Szórakoztató programok

 Pályázati lehetőségek (Erasmus – külföldi utak,

Rákóczi Szövetség segítségével magyarországi

utazások)



További információ:

 http://szerver2.lacszki.sulinet.hu/beiskolazas2020/i

ndex.html

 www.ikk.hu

 www.palyaorientacio.nive.hu

 www.szakmaverzum.hu

http://szerver2.lacszki.sulinet.hu/beiskolazas2020/index.html
http://szerver2.lacszki.sulinet.hu/beiskolazas2020/index.html
http://www.szakkepzes.ikk.hu/
http://www.palyaorientacio.nive.hu/
http://www.szakmaverzum.hu/
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