SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK
(TECHNIKUM)
Ágazati képzés (9-13. évfolyam)
Ágazat
Közlekedésgépész
Rendészet és közszolgálat

Szakmacsoport
Gépjármű mechatronikai
technikus
Közszolgálati technikus

Kódszám
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1201

nappali

5

68

1202

nappali

5

68

Szükséges iskolai végzettség
Felvételi feltétel/
Alkalmassági követelmény
Integrált felkészítés
A jelentkezés módja és határideje

8 évfolyamos általános iskola

Írásbeli felvételi vizsga

Egységes központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyar
nyelvből
Szegedi SZC Csonka János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
6726 Szeged, Temesvári körút 38.
Központi írásbelire jelentkezés: 2019. 12. 06-ig.
Központi írásbeli: 2020. 01. 18. 1000
Pótló írásbeli: 2020. 01. 23. 1400
1202:Közszolgálati technikus esetében van
Időpont: 2020. 03. 02. 1300.
Pótló szóbeli időpont 2020. 03. 09. 1300.
Helyszín: 6726 Szeged, Temesvári körút 38.
A 7. évfolyam tanév végi és a 8. évfolyam félévi eredményeinek
összege a magyar nyelv és irodalom, a történelem, az idegen nyelv és a
matematika tantárgyakból. Az ötödik tantárgy: a gépjármű
mechatronikai technikusoknak a technika, vagy rajz tantárgyak
osztályzatai. Ezekhez adódik hozzá a központi írásbeli dolgozat
eredménye (25 + 25 pont). összesen: max. 100 pont
Közszolgálati technikus felvételi pontszámítása: A 7. évfolyam tanév
végi és a 8. évfolyam félévi eredményeinek összegét megfelezzük, azaz
25 pont. A beszámított tantárgyak magyar nyelv és irodalom,
történelem, idegen nyelv, matematika és testnevelés. A képzésre
jelentkezők a szóbeli vizsgán további 25 pontot kaphatnak.
Ezekhez adódik hozzá a központi írásbeli dolgozat eredménye (25 + 25
pont). összesen: max. 100 pont
Az ideiglenes felvételi jegyzék kihelyezése az iskolában és interneten.
Határideje: 2020. 03. 16.
A felvételről az értesítést zárt levélben a 9. évfolyamra jelentkező
tanuló iskolája kapja, ahol átveheti az egyénre szóló tájékoztatót.
Határideje: 2020. 04. 30.
A nappali tagozatra történő felvétel a beiratkozással véglegesül, ennek
időpontja: 2020. 06. 22. 0900
2020. szeptember 1.
A magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika, az idegen
nyelv és a szakmai alapismeretek tantárgyakból létszámtól függetlenül,
a többi tantárgy esetében évfolyamonként minimum 12 fő esetén
Nincs
Angol vagy német, szervezett szintfelmérő eredményei alapján,
differenciált csoportokban.
biológia, fizika
Érettségi és technikusi vizsga
Van
2020. 12. 05-én és 2020. 01. 08-án
Ezeken a napokon 1030 kezdettel tanórák látogatására biztosítunk
lehetőséget.

Írásbeli vizsgára történő jelentkezés
módja, határideje, a vizsgák helyszíne,
ideje

Szóbeli felvételi vizsga
A felvételi döntés alapja

A felvételről való értesítés módja és ideje

A képzés kezdete
Emelt szintű érettségire való felkészítés
Emelt óraszámú képzés
Oktatott idegen nyelvek
Oktatott természettudományos tárgyak
A tanulmányokat záró vizsga
Kollégiumi elhelyezés
Nyílt nap időpontja

Iskolaorvosi vizsgálattal igazolt szakmai- és egészségügyi alkalmasság
Van
Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési lapon a 11/2019. (VII. 3.)
EMMI rendelet 2. számú mellékletének megfelelően 2020. 02. 19-ig.

Egyéb fontos tudnivalók

Szakmai beiskolázási tájékoztatás:
Gyakorlati műhelyeink bemutása a nyitott műhelyek program keretein
belül 2019. 11. 06-án és 2019. 12. 12-én 1500 órakor a Szegedi SZC
Csonka János Szakgimnáziuma és Szakképzőiskolájában a Temesvári
körút 38. szám alatt.

Választható szakmairányok a gépjármű mechatronikus technikus szaknál: Szerviz szakmairány,
Gyártás szakmairány. A Gépjármű-mechatronikai technikus a gyártósorról lekerülő új autó
műszaki átvételénél végzi feladatait. Munkája során a minőséget műszeres vizsgálatokkal ellenőrzi,
kiszűri és megjavíttatja az előforduló hibákat, előkészíti a gépjárművet értékesítésre.
Választható szakmairányok a közszolgálati technikus szaknál: közigazgatási ügyintéző,
rendészeti technikus


A közigazgatási ügyintéző megismerkedik a közigazgatási tevékenység-terület szabályaival,
sajátosságaival, a leendő választott hivatás fontosabb szakmai elemeivel. A képzési
folyamat során a gyakorlati képzés keretében a közigazgatási ügyintéző megismerkedik
kormányhivatalok tevékenység-rendszerének legfontosabb elemeivel.



A rendészeti technikus megismerkedik a rendészeti, a magánbiztonsági tevékenység,
valamint a rendvédelmi életpálya sajátosságaival, a leendő választott hivatás fontosabb
szakmai elemeivel. A képzési folyamat során a gyakorlati képzés keretében a rendészeti
technikus megismerkedik a magánbiztonsági szolgáltató szervezetek, a büntetésvégrehajtás, a katasztrófavédelem-tűzoltóság, valamint a rendőrség tevékenységének
legfontosabb elemeivel.

