KEDVES PÁLYAVÁLASZTÁS
ELŐTT ÁLLÓ
NYOLCADIKOS BARÁTUNK,

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK
A 2016/2017-os TANÉVRE
Szakma, szak, ágazat

TISZTELT SZÜLŐK !

Fogadják
szeretettel
pályaválasztási
tájékoztatónkat, amelynek céja, hogy az
iskolánkkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket
az érdeklődők személy szerint is megkapják.

Gépészet ágazat

3

84

Informatika ágazat

1

28

2015. október 2-án, november 13-án és
december 4-én (érettségizőknek: 2015. április
08-án) PÁLYAVÁLASZTÁSI NYÍLT NAPOT
tartunk az iskolában és a tanműhelyben. Az
érdeklődőket 10 órára várjuk.

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

Az
iskolánkban
munkaidőben
érdeklődő
szülőknek,
diákoknak
szívesen
adunk
tájékoztatást a következő tanévünkkel, a
beiskolázással kapcsolatban.

Gépgyártástechnológiai technikus
OKJ: 54 521 03

2 éves képzés

Gyártósori gépbeállító

Mechatronikai technikus
OKJ: 54 523 04

3 ÉVES SZAKISKOLAI KÉPZÉS
(8. osztály elvégzése után)

Igyekszünk eljutni tanárainkkal, tanulóinkkal
minél több általános iskolába és rendezvényre
pályaválasztási tájékoztatót tartani.

Felvehető
Osztály Fő

ÁGAZATI KÉPZÉS
(4 év, érettségi)

A
Miskolci
Szakképzési
Centrum
Andrássy
Gyula
Szakközépiskol ája
pályaválasztási
rendezvén yei
leendő
tanulóink
és
szüleik
számára
a
következők lesznek:

 ekkor a megjelenteknek rövid tájékoztatást
tartva bemutatjuk iskolánkat
 a csoportok ezután tanári és tanulói
kísérettel megtekinthetik tantermeinket,
laborjainkat, számítógépes termeinket,
tanműhelyünket

MEGSZEREZHETŐ KÉPESÍTÉSEK (SZAKOK):

2 éves képzés
1

30

OKJ 34 521 05

Felnőttoktatás keretében két éves esti tagozatos
képzésen érettségi bizonyítvány szerezhető.

Érettségizettek számára:

CAD-CAM informatikus
OKJ: 54 481 01
1

34

1

34

1

34

1

34

Fenti szakképesítések két éves felnőttoktatás
keretében is megszerezhetők.
Leányok minden képzési formára jelentkezhetnek.

2 éves képzés

Logisztikai ügyintézős
OKJ: 54 341 01

2 éves képzés

ÁGAZATI KÉPZÉS
Intézményünk hagyományaira, illetve kiemelkedő
színvonalú tárgyi és személyi feltételeire alapozva, a
gépészet és az informatika ágazaton végez érettségire
felkészítő, általános műveltséget megalapozó képzést és
szakképzést.
Képzéseinkben a 9. évfolyamtól szerepeltetjük a szakmai
elméleti és gyakorlati oktatást.

3 ÉVFOLYAMOS SZAKISKOLAI KÉPZÉS:
A
régió
egyik
meghatározó
munkáltatójával
együttműködve,
megnövekedett
szakemberigényének
biztosítására indítjuk a 8. osztályt végzetteknek a gyártósori
gépbeállító 3 éves szakiskolai képzést.

Gyártósori gépbeállító
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. Gépészet ágazaton egészségügyi
alkalmasság.
A JELENTKEZŐK
RANGSOROLÁSÁNAK MÓDJA
Egészségügyi alkalmasság esetén kizárólag a
pontszámban kifejezett felvételi teljesítmény
alapján.

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE:
1. Egységes központi felvételi tesztlap kitöltése
magyar nyelv és matematika tantárgyakból
(25-25 pont). Ez kötelező felvételi eljárás nálunk!
Ideje: 2016. január 16. (szombat) 10 óra

A fenti jogi normák alapján jelentkező tanulók
esetében
a
hivatalosan
igazolt
SNI
kategóriának, illetve speciális feltételnek
megfelelő egyedi felvételi eljárás és értékelés
történik. Ezek lefolytatásához szükséges a
jelentkezők részéről a felvételi eljárást
megelőzően, 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 2016/2017. tanévre

Helye:
Miskolci
SZC
Andrássy
Gyula
Szakközépiskolája (vagy bármelyik középiskola, ahol
íratnak központi felvételit)

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 gyártósori gépbeállító osztály szóbeli felvételi
eljárásában részt vesz a Bosch Miskolc
képviselője is.
SZEMPONTOK A TANULÓK FELVÉTELI
ELBESZÉLGETÉSÉHEZ:

A JELENTKEZŐKRE VONATKOZÓ
SPECIÁLIS ELJÁRÁSI-ÉRTÉKELÉSI
SZABÁLYOK

PÁLYAVÁLASZTÁSI
TÁJÉKOZTATÓ

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

A szóbeli meghallgatás:
2016. február 26. (péntek)
8.00 és 11.00 órai kezdéssel
az iskola honlapján feltüntetett beosztás szerint
(postán értesítés nem küldünk)

Képzési kínálatunk
MISKOLCI SZC
ANDRÁSSY GYULA
SZAKKÖZÉPISKOLÁJA
(OM azonosító: 203060)
3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10.
Telefon: 46/412-444
Telefax: 46/344-500

E-mail: titkarsag@agysz-miskolc.hu
Honlap: www.agysz-miskolc.hu
www.facebook.com/andrassygyula.szakkozepiskola

Tanulmányi területek:

211

4 évf., szakképzési kerettantervre épülő
gépészet ágazat

212

4 évf., szakképzési kerettantervre épülő
informatika ágazat

221

3 évf., szakképzési kerettantervre épülő
gyártósori gépbeállító

Bosch partneriskola

