SZOLNOKI SZC VÁSÁRHELYI PÁL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ TECHNIKUM
E-mail: vasarhelyi@szolmusz.hu

5000 Szolnok, Baross utca 43.
Telefonszám: +36-56-800-110
www.vasarhelyipal-szolnok.edupage.org OM azonosító: 203056/022

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intézményünkben jelenleg 3 ágazatban (Turizmus-vendéglátás, Gazdálkodás és menedzsment, Egészségügy), több szakmában folyik szakmai oktatás. Az oktatást magas szintű
szakmai tudással rendelkező oktatói testület biztosítja. Szakmai oktatásunkat jól felszerelt demonstrációs szaktantermek segítik. Diákkörök, szakkörök, kulturális és
sportrendezvények, egyre szélesedő külföldi kapcsolataink színesítik diákjaink mindennapjait. Büszkék vagyunk végzett tanulóinkra, akik az élet minden területén megállják a
helyüket.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Központi írásbeli felvételi vizsga időpontja és helyszíne: 2021. január 23. 10.00 óra, 5000 Szolnok, Baross utca 43.

TECHNIKUM

Tanulmányi
terület
kódja

Ágazat

1114

Turizmusvendéglátás

1112

Gazdálkodás és
menedzsment

1113

Gazdálkodás és
menedzsment

Megszerezhető szakma

Turisztikai technikus

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Vállalkozási ügyviteli ügyintéző

Képzési
idő (év)

A tanulmányi területre benyújtott felvételi kérelmek
rangsorolásának szempontjai

Választható
idegen
nyelv

1+5 év

 Tanulmányi eredmények, valamint
 magyar nyelv és matematika központi írásbeli
vizsga eredménye alapján.

Angol

5

 Tanulmányi eredmények, valamint
 magyar nyelv és matematika központi írásbeli
vizsga eredménye alapján.

Angol
Német

5

 Tanulmányi eredmények, valamint
 magyar nyelv és matematika központi írásbeli
vizsga eredménye alapján.

Angol
Német

Egyéb információ

 Nyelvi előkészítő
évfolyammal indul.
 Angol-magyar két
tanítási nyelvű oktatás.
 Egészségügyi
alkalmassági
követelményeknek való
megfelelés szükséges.
 Pályaalkalmassági
követelményeknek való
megfelelés szükséges.

1111

Egészségügy

Gyakorló ápoló

5

 Tanulmányi eredmények, valamint
 magyar nyelv és matematika központi írásbeli
vizsga eredménye alapján.

Angol
Német

 Egészségügyi
alkalmassági
követelményeknek való
megfelelés szükséges.
 Pályaalkalmassági
követelményeknek való
megfelelés szükséges.
Pszichikai alkalmassági
vizsgálat:
• pszichés egyensúly
megléte,
• devianciák hiánya,
• intellektuális
képességek megléte,
• figyelmi képességek
megfelelősége,
• személyiségi
sajátosságok
megfelelősége,
• pályamotiváció
megfelelősége

A hozott és a szerzett pontok számítása:
Maximálisan elérhető pontszám

100 pont

Pontszámítás alapja

A 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi
 magyar nyelv és irodalom
 matematika
 történelem
 egy idegen nyelv

Hozott pontok

Maximálisan elérhető pontszám
Szerzett pontok

Pontszámítás alapja

tantárgyak osztályzatainak összegének kétszerese.
100 pont
Az egységes központi írásbeli felvételi vizsgán 100 pont szerezhető: magyar nyelvből 50 pont és matematikából 50
pont

A felvételi pontszám meghatározása:

A felvételi pontszám
számítása

Maximálisan elérhető pontszám

200 pont

A hozott pontszám beszámítása

50%

A szerzett pontszám beszámítása
Pontazonosság esetén

50%
Előnyben kell részesíteni a hátrányos helyzetű tanulót, s ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek
hiányában a tartózkodási helye az iskola székhelye, feladatellátási helye szerinti járás területén található, vagy akinek
különleges helyzete ezt indokolja. A különleges helyzetet az iskola szakmai programja szabályozza. Amennyiben még
mindig fennáll a pontazonosság esete, a rangsor megállapításáról sorsolással kell dönteni.

Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fogadása:
 mozgásszervi fogyatékos,
 látásszervi fogyatékos,
 hallásszervi fogyatékos,
 beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű tanulók

További lehetőségek:
 A tanulók ösztöndíjat kapnak.
 Kollégiumi ellátás igényelhető
 Külföldi tanulmányutak
 Sportolási lehetőségek
 Színes diákélet
 Tehetséggondozás

