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Kódszám

Szükséges iskolai végzettség
Eü. alkalmassági követelmény

Integrált felkészítés
A jelentkezés módja és határideje

Az írásbeli felvételi vizsga

A felvételi döntés alapja

Létszám
(fő)
34
34

8 évfolyamos általános iskola
Iskolaorvosi vizsgálattal igazolt
szakmai- és egészségügyi
alkalmasság
Van
A 12/2016. (VI.27.) EMMI
rendelet szerint: a tanulók által
kitöltött, az általános iskola
által továbbított jelentkezési
lapon 2017. 02. 15-ig.
Egységes központi írásbeli
felvételi vizsga matematikából
és magyar nyelvből
A 7. évfolyam tanév végi és a
8.
évfolyam
félévi
eredményeinek összege a
magyar nyelv, az irodalom, a
történelem, az idegen nyelv és
a matematika tantárgyakból
elosztva kettővel (max. 25
pont) + központi írásbeli vizsga
(25 + 25 pont) összesen: max.
75 pont
Az írásbeli vizsgán, mindkét
tantárgy esetében 60 %-tól jár
25-25 pont!
Közszolgálati
ügyintéző
képzésre jelentkezők a szóbeli
meghallgatáson + 25 pontot
kaphatnak.
Időpont
00
2017.02.23. 13

Az írásbeli felvételi vizsga tervezett helye és
ideje

A felvételről való értesítés módja és ideje

A képzés kezdete
Emelt szintű érettségire való felkészítés

Oktatott idegen nyelv

Oktatott természettudományos tárgyak

Szegedi SZC Csonka János
Szakgimnáziuma
és
Szakközépiskolája,
6726
Szeged, Temesvári körút 38.
Központi írásbelire jelentkezés:
2016. 12. 09-ig.
Központi írásbeli: 2017. 01. 21.
1000
Pótló írásbeli: 2017. 01. 26.
1400
Szóbeli meghallgatás csak a
rendészeti
képzésre
jelentkezőknek: 2016. 02. 25.
1300
Az ideiglenes felvételi jegyzék
kihelyezése az iskolában és
interneten.
Határideje: 2017. 03. 10.
A felvételről az értesítést zárt
levélben a 9. évfolyamra
jelentkező
tanuló
iskolája
kapja, ahol átveheti az egyénre
szóló tájékoztatót. Határideje:
2017. 04. 26.
A nappali tagozatra történő
felvétel
a
beiratkozással
véglegesül, ennek időpontja:
2017. 06. 22. 0800– 1200
2017. 09. 01.
A magyar nyelv és irodalom, a
történelem, a matematika, az
idegen nyelv és a szakmai
érettségi
tantárgyaiból
létszámtól függetlenül, a többi
tantárgy
esetében
évfolyamonként minimum 12 fő
esetén.
Angol vagy német, szervezett
szintfelmérő
eredményei
alapján, differenciált csoportokban.
matematika,
fizika,
kémia,
biológia, földrajz, informatika

A tanulmányokat záró vizsga
Érettségivel megszerezhető szakképesítés

Kollégiumi elhelyezés
Nyílt napok időpontjai

Interaktív beiskolázási tájékoztatás
Egyéb fontos tudnivalók

Érettségi vizsga
autószerelő:
építőés
anyagmozgatógép kezelője;
autóelektronikai
műszerész:
elektronikai műszerész;
logisztikai és szállítmányozási
ügyintéző:
vámügyintéző,
pénzügyi ügyintéző;
közszolgálati
ügyintéző:
közszolgálati ügykezelő
Van
2016.11.10-én és 2017.01.12én
Ezeken a napokon 1020
kezdettel tanórák látogatására
biztosítunk lehetőséget.
2016.11.17. 1500;
2017.02.02. 1500
Minden
osztályunkban
a
szakmai érettségit követően 1
év
múlva
tehető
OKJ-s
szakmai vizsga.

