KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK
SZAKGIMNÁZIUMI ÁGAZATI KÉPZÉS
4. év végén szakgimnáziumi érettségi + 1 év
szakképzés

2 osztály
56 fő
0001 Gépészet (gépgyártástechnológiai
technikus kimenettel)

1 osztály
28 fő
0004 Gépészet (mechatronikai technikus
kimenettel)

1 osztály
28 fő
0002 Informatika (CAD-CAM informatikus

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
a 2019/2020. tanévre
(OM azonosító: 203060)
Tanulmányi területek:
SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS
4 évf., szakképzési kerettantervre épülő
0001
gépészet ágazat
(gépgyártástechnológiai technikus kimenettel)
0004
gépészet ágazat
(mechatronikai technikus kimenettel)
0002
informatika ágazat
(CAD-CAM informatikus kimenettel)
SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS
3 évf., szakképzési kerettantervre épülő
0003
gyártósori gépbeállító

kimenettel)

3 ÉVES SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS
0003 Gyártósori gépbeállító
1 osztály
24 fő
3 év után OKJ 34 521 05 szakképesítés
Duális képzési forma, a BOSCH céggel
együttműködve!
A gyakorlati képzés a miskolci BOSCH TGA
tanműhelyében, tanulószigetén és a termelési
osztályokon valósul meg.
A tanulók a képzés végeztével a termelési osztályokon
kiemelt operátor vagy junior gépbeállítói feladatokat
láthatnak el.
A felvett tanulókkal a BOSCH tanulószerződést köt.
A képzésben részvevők ösztöndíjban részesülnek!
A felvétel feltétele a BOSCH által kiállított fogadónyilatkozat!
A 3 év elvégzése, a szakmai vizsga után felnőttoktatás keretében két éves esti tagozatos
képzésen érettségi bizonyítvány szerezhető!

PÁLYAVÁLASZTÁSI NYÍLT NAPOK
2018. október 10., november 9., november 20. és december 3. 10 óra
Érettségizőknek: 2019. április 9. 10 óra
A megjelenteknek rövid tájékoztatást tartva bemutatjuk iskolánkat, képzéseinket.
Látogass el hozzánk!
Ismerd meg iskolánk által nyújtott továbbtanulási lehetőségeidet!

A FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSÁNAK MÓDJA
SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS ESETÉN
-

-

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK
1. Befejezett, eredményes általános iskolai 8. évfolyam az általános
követelmények szerint.
2. Be nem töltött 16. életév.
3. Gépészet ágazaton egészségügyi alkalmasság.

-

A szóbeli meghallgatás időpontja:
2019. március 1. (péntek) 8.00 és 11.00 órai kezdéssel
az iskola honlapján feltüntetett beosztás szerint
(postán értesítést nem küldünk).

A JELENTKEZŐK RANGSOROLÁSÁNAK MÓDJA
Egészségügyi alkalmasság esetén kizárólag a pontszámban kifejezett
felvételi teljesítmény alapján.

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE:

Pótnapok:
2019. március 4. (hétfő), március 7. (csütörtök) és március 11. (hétfő) 10 óra

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS ESETÉN
-

A felvételi eljárás a SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉSEINKRE 2 részből áll:
1. központi írásbeli felvételi vizsga
2. szóbeli felvételi elbeszélgetés az intézményben
A felvételi pontok 3 részből tevődnek össze:
1. általános iskolából hozott pontok
2. a központi írásbeli felvételi vizsga pontjai
3. a szóbeli felvételi elbeszélgetésen szerzett pontok
Központi írásbeli felvételi időpontja: 2019. január 19. (szombat) 10.00 óra

Felvételi eljárás a SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉSRE (3 éves szakképzés)
jelentkezők számára nincs.
Felvételi pontszámukat kizárólag az általános iskolából hozott pontok adják.
A felvétel feltétele a Bosch által kiállított fogadónyilatkozat.
Regisztráció: Bosch oktatási központ, Repülőtéri út 4. Juhász Evelin, 20 583 5432

Általános iskola 7. év végi, 8. félévi történelem, idegen nyelv, fizika
érdemjegyeinek összege
(maximum 30 pont)
A központi felvételi eredmény összpontszámának a fele (maximum 50 pont)
A szóbeli elbeszélgetés eredménye
(maximum 20 pont)
Az elérhető maximum pontszám: 100 pont

Általános iskola 7. év végi, 8. félévi magyar, matematika, történelem, idegen
nyelv, fizika érdemjegyeinek összege (maximum 50 pont).

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ (13) aa) és ab) pontjában érintett
jelentkezőkre vonatkozó speciális elbírálási szabályok: a szülői kérelem nyomán a szakértői
véleményben foglaltak alapján iskolánk igazgatója határozatot hoz a tanulók számára
biztosítandó lehetőségekről.
A pontszám kialakításánál a mentességet figyelembe véve arányosítunk.

Elérhetőségeink:
Miskolci SZC Andrássy Gyula Gépipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 10.
Telefon: 46/412-444
Telefax: 46/344-500
E-mail: titkarsag@agysz-miskolc.hu
www.facebook.com/AndrassyGepipari/
Honlap: www.agysz-miskolc.hu

