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I.

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

A Miskolci SZC Andrássy Gyula Gépipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
beiskolázási, felvételi szabályzatában írja le az intézménybe történő bejutással kapcsolatban a
felvételi követelményeket, a felvételi eljárás menetét, a felvételi pontok számításának
módszereit.
A Miskolci SZC Andrássy Gyula Gépipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában a
felvételi eljárás a következő jogszabályoknak megfelelően zajlik le:


a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.)



a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet



a 2017/2018. tanév rendjéről szóló 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet



a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény

II.

A KILENCEDIK ÉVFOLYAMRA JELENTKEZŐK SZÁMÁRA
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.

III.

A JELENTKEZŐK RANGSOROLÁSÁNAK MÓDJA

A felvétel az általános felvételi eljárás keretében a 8. tanév végén történik. Minden olyan diák
eséllyel jelentkezhet iskolánkba, akinek hozott ismeretei a képzésre alkalmassá teszik őt.
A jelentkezés rendjét és a felvételi eljárást a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
szabályozza.
A felvételi kérelmek elbírálása a szakközépiskolai képzésre jelentkező tanulók esetében az
általános iskolai tanulmányi eredmények, szakgimnáziumi képzésre jelentkező tanulók
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esetében az általános iskolai tanulmányi eredmények, a központi írásbeli vizsga eredménye és
a szóbeli felvételi vizsga eredménye alapján történik az iskola honlapján, valamint a KIFIR
rendszerben megjelenő felvételi tájékoztatóban leírt módon.
A 3 évfolyamos, szakközépiskolai kerettantervre épülő gyártósori gépbeállító képzésre (duális
képzés) a felvétel feltétele a Robert Bosch Power Tool Kft. által kiadott fogadónyilatkozat.
A felvétel egészségügyi alkalmassághoz kötött a szakközépiskolai tanulók és a szakgimnáziumi
tanulók közül a gépészet ágazatra jelentkezők esetében.
Egészségügyi alkalmasság esetén a rangsorolás kizárólag a pontszámban kifejezett felvételi
teljesítmény alapján történik.
Az azonos pontszámot elért tanulók közül előnyben részesítjük a sorrend megállapításakor:


a hátrányos helyzetű tanulót (igazolás szükséges)



a miskolci lakhellyel rendelkezőket (igazolás szükséges)



akinek szülei, testvérei korábban iskolánk tanulói voltak (ha tudomást szerzünk róla)



akinek az írásbeli eredménye jobb

IV.

A NEMZETI KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY 51.§ (5) SZERINTI
JELENTKEZŐKRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS ELJÁRÁSIÉRTÉKELÉSI SZABÁLYOK

A felvételi eljárás során a sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő tanulók számára biztosítjuk az őket megillető kedvezményeket. Az Nkt.
51.§ (5) szerint a szakértői véleményben foglaltak érvényesítését írásban kérvényezheti a
tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő a felvételi vizsgára vonatkozóan. Amennyiben a sajátos
nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező
élni kíván a jogszabályban biztosított jogával, a központi írásbeli vizsga jelentkezési lapjához
csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmet, valamint a szakértői bizottság véleményét. Ennek
biztosításáról az igazgató határozatba foglalt döntést hoz. A döntés kizárólag a központi írásbeli
vizsga letételének körülményeire vonatkozhat. Az igazgató az írásbeli vizsgára vonatkozóan
nem hozhat olyan határozatot, amelyben a vizsgázót felmenti a magyar nyelv vagy a
matematika feladatlap megírása alól. A szakértői véleménytől függően, segédeszközöket, plusz
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időt vehet igénybe a tanuló, illetve mentesülhet egyes vizsgarészek értékelése alól. Amennyiben
a vizsgarészek alóli mentesség él, az írásbeli pontok kiszámításánál az arányosság elvét
követjük. A mentesség alá eső részt, illetve pontszámot sem a szerzett, sem az összpontszámba
nem számítjuk be. A tanuló eredményét az így kapott összpontszámhoz viszonyított
százalékértéket figyelembe véve kiszámítjuk. Így a tanulót a pontszámításnál nem éri hátrány.
Amennyiben a tanuló valamelyik tantárgyból nem rendelkezik osztályzattal (szakértői
vélemény alapján mentesült az értékelés és minősítés alól), akkor az írásbeli értékeléshez
hasonlóan a százalékos arányosság elvét követve számítjuk ki a hozott pontokat. Így a tanulót
nem éri hátrány. A számítások során a matematikai kerekítés elvét alkalmazzuk.
A szakgimnáziumi képzésünkben gépészet ágazatra matematika tantárgyból a minősítés,
osztályzattal történő értékelés alól mentesített tanulókat nem áll módunkban felvenni.

V.

VÁRHATÓ KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2018/2019. TANÉVRE

Tanulmányi területek:
Tagozatkód
0001

Kerettanterv
szakgimnáziumi
kerettanterv, 4+1 évf.

0002

szakgimnáziumi
kerettanterv, 4+1 évf.

0003

szakközépiskolai
kerettanterv, 3 évf.

Ágazat
IX. gépészet ágazat
Gépgyártástechnológiai
technikus kimenettel
XIII. informatika ágazat
CAD-CAM informatikus
kimenettel
IX. gépészet ágazat,
gyártósori gépbeállító
szak

Osztály
3 osztály
1 osztály
1 osztály

SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉSEK

0001 tanulmányi terület
o 4+1 évfolyamos, szakgimnáziumi kerettantervre épülő
GÉPÉSZET ágazati képzés
o 12. évfolyam végén érettségi vizsga (kötelező tantárgyak: magyar,
matematika, történelem, idegen nyelv + kötelező az ágazatnak megfelelő
szakmai tantárgyból érettségi vizsgát tenni)
o idegen nyelv: angol vagy német
o a szakképzési évfolyam után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: gépgyártástechnológiai technikus
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o felvétel az általános iskolai tanulmányi eredmények (hozott pontok), a
magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye, valamint
a szóbeli felvételi elbeszélgetés alapján
0002 tanulmányi terület
o 4+1 évfolyamos, szakgimnáziumi kerettantervre épülő
INFORMATIKA ágazati képzés
o 12. évfolyam végén érettségi vizsga (kötelező tantárgyak: magyar,
matematika, történelem, idegen nyelv + kötelező az ágazatnak megfelelő
szakmai tantárgyból érettségi vizsgát tenni)
o idegen nyelv: angol
o a szakképzési évfolyam után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: CAD-CAM informatikus
o felvétel az általános iskolai tanulmányi eredmények (hozott pontok), a
magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye, valamint
a szóbeli felvételi elbeszélgetés alapján
SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS

0003 tanulmányi terület
o 3 évfolyamos, szakközépiskolai kerettantervre épülő
GYÁRTÓSORI GÉPBEÁLLÍTÓ (OKJ 34 521 05) képzés
o idegen nyelv: német vagy angol
o 11. évfolyam végén szakmai vizsga
o 11. évfolyam elvégzése után, esti képzés keretében a szakiskolát végzettek
középiskolája kerettanterv alapján két év alatt érettségi vizsga szerezhető
(ebben az esetben négy kötelező vizsgatantárgy van: magyar, matematika,
történelem, idegen nyelv; a szakmai vizsga számít az ötödik tárgynak)
o felvétel az általános iskolai tanulmányi eredmények (hozott pontok) alapján

VI.

A FELVÉTELI ELJÁRÁS BELSŐ RENDJE

A felvételi pontok számítása:
Szakközépiskolai képzésre jelentkezők esetében:
Az általános iskolából hozott pontszám (7. osztály év végi + 8. osztály félévi osztályzatok
(magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, fizika, idegen nyelv tantárgyakból,
összesen 50 pont)
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Szakgimnáziumi képzésre jelentkezők esetében:
1. Központi írásbeli felvételi feladatlap kitöltése magyar nyelv és matematika
tantárgyakból (25-25 pont). Ez kötelező része a felvételi eljárásnak.
Ideje: az adott tanév rendjét szabályozó miniszteri rendelet alapján: 2018. január 20. 10 óra.
Az ebben az időpontban alapos indokkal meg nem jelent tanulók számára a pótfelvételi
időpontja: 2018. január 25. 14 óra.
Helye: A Miskolci Szakképzési Centrum Andrássy Gyula Gépipari Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája, vagy másik, a 9. évfolyamra jelentkezők számára központi írásbeli felvételi
vizsgát szervező intézmény, amit a tanuló a felvételi vizsgára történő jelentkezésekor megjelölt.
2. Az általános iskolából hozott pontszám (7. osztály év végi + 8. osztály félévi
osztályzatok (történelem, fizika, idegen nyelv tantárgyakból, összesen 30 pont),
3. Felvételi elbeszélgetés (20 pont)

VII.

SZEMPONTOK A TANULÓK SZÓBELI FELVÉTELI
ELBESZÉLGETÉSÉHEZ A SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK
TEKINTETÉBEN
a) Személyes tulajdonságok, humán műveltség, valamely területhez kapcsolódó
kiemelkedő teljesítmény (sport, fakultáció, stb.) (7 pont)
b) Anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációs képességek, készségek (7 pont)
c) Szakmacsoportos orientáltság, műveltség (6 pont)

A szóbeli felvételi vizsga időpontja: 2018. február 23.
Azon tanulók számára, akik ebben az időpontban alapos indokkal nem tudnak megjelenni,
pótnapot jelölünk ki. (2018. március 2 és 2018. március 9.)
A szóbeli felvételi vizsga helye: a Miskolci Szakképzési Centrum Andrássy Gyula Gépipari
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája.
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VIII.

A SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMRA VALÓ FELVÉTEL

Iskolánkban a következő szakképzésekre van lehetőség jelentkezni:

Ágazat

Szak

OKJ
szám

Oktatás
rendje

IX. gépészet
ágazat

Gépgyártástechnológiai
technikus

54 521 03

nappali
tagozat

IX. gépészet
ágazat
XIII.
informatika
ágazat
IX. gépészet
ágazat
IX. gépészet
ágazat
IX. gépészet
ágazat

Mechatronikai
technikus

54 523 04

nappali
tagozat

54 481 01

nappali
tagozat

CAD-CAM
informatikus
Gépgyártástechnológiai
technikus
Mechatronikai
technikus
CNC gépkezelő
szakképesítés-ráépülés

54 521 03
54 523 04
35 521 01

esti
tagozat
esti
tagozat
esti
tagozat

Képzés ideje
1 év
(ágazaton
kívülről 2 év)
2 év
1 év
(ágazaton
kívülről 2 év)
2 év
2 év
1 év

Az iskolai rendszerű szakképzés felvétellel, átvétellel vagy a szakképzési évfolyamra történő
továbbhaladással kezdődik. A felvételről az igazgató dönt. A szakképző évfolyamra való
felvétel, illetve a szakképző évfolyamon a továbbhaladás feltétele:


egészségügyi

alkalmasság:

annak

az

orvosi

szakvéleményre

alapozott

megállapítása, hogy a szakképzésbe bekapcsolódni szándékozó személy testi
adottságai, egészségi és pszichikai állapota alapján képes önmaga és mások
veszélyeztetése nélkül a választott szakma szerinti tevékenység, foglalkozás
gyakorlására és a szakmai vizsgára való felkészülésre


előírt gyakorlat: a szakképesítés megszerzéséhez szükséges meghatározott
összefüggő szakmai gyakorlat, amelynek időtartamát a szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelménye tartalmazza



iskolai előképzettség: a szakképzés megkezdéséhez szükséges iskolai végzettség:
sikeres érettségi vizsga



A tanuló az érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre történő felkészítésbe
bekapcsolódhat a középiskola befejező évfolyamának elvégzésével, azzal, hogy
legkésőbb az első szakképzési évfolyam első félévének utolsó tanítási napjáig
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megszerzi az érettségi végzettséget. Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya, ha a
megadott határidőig az érettségi végzettséget nem szerzi meg


Az egyéves szakképzésbe csak az a tanuló vehető fel, aki a 9-12. évfolyamon is az
adott ágazatban végezte tanulmányait és megfelel a szakmai programban
szabályozott követelményeknek

A szakmacsoportos tárgyak beszámíthatóságáról a törvényi szabályozás előírásai alapján az
iskola igazgatója dönt.
A jogszabályoknak megfelelően, ha a tanuló a huszonötödik életévét betölti, kizárólag
felnőttoktatásban kezdhet új tanévet.(Nkt. 60. (2))
A szakképzési törvény 27. § (1) alapján a szakképző iskolában és a felsőoktatási intézményben
folytatott tanulmányokat a szakképesítésre előírt - megegyező tartalmú - követelmények
teljesítésébe a szakképző iskola pedagógiai programja részét képező szakmai programban
meghatározottak szerint be kell számítani. Az előzetes tanulmányok és az azokkal megegyező
tartalmú követelmények teljesítésének egyidejű igazolásával a beszámítás iránti kérelmet a
szakképző iskola vezetőjéhez kell benyújtani. A beszámítható előzetes tanulmányokról és
teljesített követelményekről a szakképző iskola vezetője határozattal dönt. A szakképző iskola
vezetőjének döntése ellen a kormányhivatalhoz lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezésre
a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályait kell alkalmazni.
A szakmai gyakorlati képzés idejébe a szakképzés megkezdése előtt munkaviszonyban
(vállalkozói jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban) eltöltött szakirányú
gyakorlati idő - a szakképző iskola vezetőjének egyedi döntése alapján az (1) bekezdésben
meghatározottak szerint - beszámítható.
Iskolai rendszerű szakképzésbe csak olyan tanulót lehet felvenni, aki az adott szakképesítésre
a szakmai és vizsgakövetelményben előírt egészségügyi alkalmassági, továbbá a
pályaalkalmassági követelményeknek megfelel, és ez alapján előreláthatóan nincs akadálya a
komplex szakmai vizsgára bocsátásnak.
A mechatronikai technikus képzésre a felvétel feltétele a Robert Bosch Power Tool Kft. által
kiadott fogadónyilatkozat.

IX.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
a) A tagintézményi nyílt napok ütemezése a Miskolci Szakképzési Centrummal és
tagintézményeivel együttműködve történik.
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Nyílt napok:
2017. október 11.
2017. november 9.
2017. november 24.
2016. december 4.
2018. április 9. (érettségi utáni szakképző évfolyamra jelentkezők számára)
b) A kötelező felvevő intézmény a fenntartó döntése alapján van meghatározva az
adott felvételi eljárásban. Iskolánk nem kötelező felvevő intézmény.
c) A jelentkező, kiskorú jelentkező esetén a szülő, gondviselő az Nkt. 37. § (3)
bekezdése alapján a döntés ellen jogorvoslattal élhet.
d) A

kijavított

központi

írásbeli

felvételi

feladatlapok

megtekintése

és

észrevételezése, az értékelőlapok átvétele a 20/2012. (VIII. 30.) EMMI rendelet
35.§ és 36. § (1) szerint történik.
e) A felvételi eljárás során a 20/2012. (VIII. 30.) EMMI rendelet 40.§ (1) szerint van
biztosítva az adatvédelem és titkosság.
f) A felvételi eljárás során nincs pályaalkalmassági vizsga.
A jelen dokumentumban nem szabályozott ügyek az I. fejezetben megnevezett
jogszabályok alapján kerülnek rendezésre.
Miskolc, 2017. szeptember 1.

Molnár Péter
tagintézmény-vezető

