KEDVES PÁLYAVÁLASZTÁS EL TT
ÁLLÓ
NYOLCADIKOS BARÁTUNK,
TISZTELT SZÜL K !
Fogadják szeretettel pályaválasztási tájékoztatónkat, amelynek céja, hogy az iskolánkkal
kapcsolatos
legfontosabb
ismereteket
az
érdekl
k személy szerint is megkapják.
A 100 éves Andrássy Gyula Szakközépiskola
és a Bosch Miskolc pályaválasztási rendezvényei
a leend tanulóink, szüleik számára a következ k
lesznek:
2012. szeptember 28-án, október 19-én,
november
30-án,
december
15-én
(érettségiz knek: 2013. március hónapban)
PÁLYAVÁLASZTÁSI
NYÍLT
NAPOT
tartunk az iskolában és a tanm helyben. Az
érdekl
ket 10 órára várjuk.
- ekkor a megjelent csoportnak bemutatjuk
iskolánkat,
- a csoportok ezután tanári és tanulói
kísérettel megtekinthetik tantermeinket,
laborjainkat, számítógépes termeinket,
tanm helyünket,
- minden órát szabadon meg lehet látogatni
Igyekszünk eljutni tanárainkkal, tanulóinkkal
minél több általános iskolába videó vetítéssel
egybekötött pályaválasztási osztályf nöki órát
tartani.
Az
iskolánkban
munkaid ben
érdekl
szül knek, diákoknak szívesen adunk szóbeli és a
következ
tanévünkkel kapcsolatos írásbeli
tájékoztatást.

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK
A 2013/2014-es TANÉVRE
Szakma, szak, ágazat

Felvehet
Osztály F

MEGSZEREZHET KÉPESÍTÉSEK
(SZAKOK):

Gépgyártástechnológiai technikus

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ KÉPZÉS

OKJ: 54 521 03
- Gépészeti szakmacsoport
(ebb l 1 Bosch osztály)
- Informatikai szakmacsoport

2 éves képzés
3
1

90
30

Mechatronikai technikus
3 ÉVES SZAKISKOLAI KÉPZÉS
(8. osztály elvégzése után):
Gyártósori gépbeállító (Bosch osztály)
OKJ 34 521 05

OKJ: 54 523 04

2 éves képzés
1

24
Logisztikai ügyintéz
OKJ: 54 345 01

ÉRETTSÉGIZETTEK SZÁMÁRA:
Gépgyártástechnológiai technikus
OKJ: 54 521 03
Mechatronikai technikus
OKJ: 54 523 04
Logisztikai ügyintéz
OKJ: 54 345 01
CAD-CAM informatikus
OKJ: 54 481 01

2

60

1

30

1

30

1

30

2 éves képzés
CAD-CAM informatikus
OKJ: 54 481 01

2 éves képzés

Leányok minden képzési formára jelentkezhetnek.

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ KÉPZÉS
Intézményünk hagyományainkra, illetve kiemelked
színvonalú tárgyi és személyi feltételeinkre alapozva a
gépészet és az informatika szakmacsoportban végez
érettségire felkészít , általános m veltséget megalapozó
képzést.
Képzéseinkben a 9. évfolyamtól szerepeltetjük a szakmai
elméleti és gyakorlati oktatást.
3. ÉVFOLYAMOS ALTERNATÍV (EL REHOZOTT)
SZAKKÉPZÉS:
A régió egyik meghatározó munkáltatójával együttm ködve,
megnövekedett szakemberigényének kielégítésére indítjuk a
8. osztályt végzetteknek a Gyártósori gépbeállító (Bosch
osztály) 3 éves szakiskolai képzést.
A Bosch korábbi képzési együttm ködésünk tapasztalatai
alapján választotta iskolánkat. A képzés duális rendszer , a
10. és 11. évfolyam tanulói a Bosch-sal tanulószerz dést
kötnek, a gyakorlati képzés dönt része a Bosch-ban zajlik.

Gyártósori gépbeállító
(Bosch osztály)
OKJ 34 521 05
3 éves képzés

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK
1. Befejezett, eredményes általános iskolai 8.
évfolyam az általános követelmények szerint
2. Be nem töltött 16. életév
3. Megfelelés az általános egészségügyi
alkalmassági követelményeknek.
A JELENTKEZ K
RANGSOROLÁSÁNAK MÓDJA
Egészségügyi alkalmasság esetén kizárólag
a pontszámban kifejezett felvételi
teljesítmény alapján.

A NEMZETI KÖZNEVELÉSR L
SZÓLÓ TÖRVÉNY
47 (1), (2)., 51.(5), 56. (1), (2) § SZERINT
A JELENTKEZ KRE VONATKOZÓ
SPECIÁLIS ELJÁRÁSI-ÉRTÉKELÉSI
SZABÁLYOK
A fenti jogi normák alapján jelentkez
tanulók esetében a hivatalosan igazolt SNI
kategóriának, illetve speciális feltételnek
megfelel egyedi felvételi eljárás és értékelés
történik. Ezek lefolytatásához szükséges a
jelentkez k részér l a felvételi eljárást
megel en, a jelentkezés során az iskola
igazgatójához benyújtott kérvény a speciális
eljárás és értékelés igénylésére csatolva az
SNI kategória vagy speciális feltétel
hivatalos igazolását. Iskolánk az SNI 2
kategóriába
tartozó
tanulók
integrált
oktatását folytatja.

A FELVÉTELI ELJÁRÁS
BELS RENDJE:
1. Egységes, országos felvételi tesztlap kitöltése
magyar nyelv és matematika tantárgyakból
(25-25 pont). Ez kötelez felvételi eljárás.
Ideje: 2013. január 19. 10 óra
Helye: Andrássy Gyula Szakközépiskola

ANDRÁSSY GYULA
SZAKKÖZÉPISKOLA
(OM azonosító: 029299)

2. Az általános iskolából hozott pontszám (VII.
osztály év végi + VIII. osztály félévi osztályzatok
(történelem, fizika, idegen nyelv tantárgyakból,
összesen 30 pont),
3. Felvételi elbeszélgetés (20 pont)
A Bosch osztály szóbeli felvételi eljárásában részt
vesz a Bosch Miskolci képvisel je is.

Az el
tanév jelentkez inek tanulmányi
átlagai: 3,8-5,00.
Tanulmányi területek:

11

4. évf., Kerettantervre épül , m szaki szakterület
gépészeti szakmacsoport

12

4. évf., Kerettantervre épül , m szaki
szakterület
informatika szakmacsoport

21

Gyártósori gépbeállító
(Bosch osztály)

SZEMPONTOK A TANULÓK FELVÉTELI
ELBESZÉLGETÉSÉHEZ:

Személyes tulajdonságok, humán m veltség,
valamely területhez kapcsolódó kiemelked
teljesítmény (sport, fakultáció, stb.) (7 pont)
Anyanyelvi és idegennyelvi kommunikációs
képességek, készségek
(7 pont)
Szakmacsoportos orientáltság, m veltség
(6 pont)

A szóbeli meghallgatás:
2013. március 1.

Képzési kínálatunk
a 2013/2014 tanévre

3530 Miskolc,
Soltész Nagy K. u. 10.
Telefon: 46/412-444
Telefax: 46/344-500
http://www.agysz-miskolc.hu/
titkarsag@agysz-miskolc.hu

