Kecskeméti Szakképzési Centrum
Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája
Kecskemét

Beiskolázási tájékoztató
az általános iskolák
8. osztályosainak

a 2019/2020-es tanévre

OM intézmény-azonosító: 203041
Székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út 73.
Telefon, Fax: 76/492-104, 492-112
E-mail: szgya@kecskemetiszc.hu
Honlap: www.szent-gyorgyi.hu
Tagintézmény-igazgató: Pongóné Kovács Erika
Gyakorlati oktatásvezető: Tarnóczi Márta Ibolya
Alapító: Nemzetgazdasági Minisztérium
Fenntartó: Innovációs és technológiai miniszter
Típusa: többcélú köznevelési intézmény

Tagintézményünk iránt érdeklődők számára nyílt napot rendezünk:
2018. november 13-án és november 27-én.
A program mindkét alkalommal 1400 órakor kezdődik.
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Induló képzések
Szakgimnázium
Tagozatkód
Ágazat
Képzés
Képzési idő
Érettségi vizsgával
megszerezhető
szakképesítés
Szakképzés

Kimenet

0251
egészségügy
angol nyelvet
vagy
német nyelvet
tanul
4 év
52 720 01
Általános ápolási
és egészségügyi
asszisztens
+1 év
Gyakorló ápoló,
Gyakorló
mentőápoló,
Gyakorló csecsemőés gyerekápoló,
Fizioterápiás
asszisztens,
Fogászati
asszisztens,
Gyógymasszőr

0252
szociális

0253
pedagógia

0254
sport

angol nyelvet
vagy német
nyelvet tanul

angol nyelvet
vagy német
nyelvet tanul

angol nyelvet
vagy német
nyelvet tanul

4 év
31 761 01
Gyermek- és
ifjúsági felügyelő
és 52 761 01
Családsegítő
asszisztens
+1 év

4 év

4 év

0255
0256
egészségügy
nyelvi
nyelvi
előkészítő előkészítő
angol
német
nyelv
nyelv
5 év

32 140 01 Óvodai
dajka és 52 140
01 Fogyatékkal
élők gondozója

51 726 01
Regeneráló
balneoterápiás
masszőr

52 720 01
Általános ápolási és
egészségügyi
asszisztens

+1 év

+ 1 év

+1 év

Sportedző (a
sportág
megjelölésével),

Gyakorló ápoló, Gyakorló
mentőápoló, Gyakorló
csecsemő- és
gyerekápoló, Fizioterápiás
asszisztens, Fogászati
asszisztens,
Gyógymasszőr

Pedagógiai- és
családsegítő
munkatárs

Kisgyermekgondozó
-, nevelő

Felvételi elbírálás
módja

központi
írásbeli:
50 %,
tanulmányi
eredmény: 50 %

központi írásbeli:
50 %,
tanulmányi
eredmény: 50 %

központi
írásbeli:
50 %,
tanulmányi
eredmény: 50 %

Felvehető létszám

68 fő

34 fő

34 fő

központi
írásbeli:
50 %,
gyakorlati
felvételi vizsga:
25 %,
tanulmányi
eredmény: 25
%
34 fő

központi írásbeli:
50 %,
tanulmányi
eredmény: 50 %

34 fő

Szakgimnázium: egészségügy, szociális, és pedagógia ágazat
Tanult idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv
Tagozatkódok: 0251, 0252, 0253
A szakgimnáziumi osztályokban (0251-0252-0253-as kód) a tanulók közismereti és szakmai
tantárgyakat tanulnak, és érettségi vizsgát tehetnek a 12. osztály sikeres befejezése után. Az érettségi
vizsgán kötelező az ágazatnak megfelelő szakmai tantárgyból érettségi vizsgát tenni. Az érettségi
vizsgával („alapfokú”) szakmai végzettséget is kapnak. Ezt követően még 1 év szakmai képzésen
vehetnek részt, melynek végén komplex szakmai vizsgát tesznek és Gyakorló ápoló, Gyakorló
mentőápoló, Gyakorló csecsemő- és gyerekápoló, Fizioterápiás asszisztens, Fogászati asszisztens,
Gyógymasszőr (0251-es kód) vagy Kisgyermekgondozó-, nevelő (0252-es kód) vagy Pedagógiaiés családsegítő munkatárs (0253-as kód) szakképesítést szereznek. Így a képzés ideje 4+1 év.
Felvehető létszám összesen: 136 fő

Szakgimnázium: sport ágazat
Tanult idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv
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Tagozatkódok: 0254
A sport ágazati szakgimnáziumi osztályba (0254-es kód) versenyszerű sportolókat (egyesületük
ajánlásával) vagy a sport iránt elkötelezett tanulókat várunk. A sport ágazati szakgimnáziumi
osztályba jelentkező tanulóknak az iskola honlapjáról letölthető, egyedi jelentkezési lapot is
mellékelni kell. Célunk, hogy az eredményes sporttevékenység mellett sikeres érettségi vizsgát
tegyenek a tanulók. Az érettségi vizsgával („alapfokú”) szakmai végzettséget is kapnak.
Ezt követően Sportedző (a sportág megjelölésével) komplex szakmai végzettséget
szerezhetnek 1 éves szakmai képzés során. Így képzési idejük 4+1 év.
A sport ágazati szakgimnáziumi osztályba a gyakorlati felvételi vizsga követelményeit a tájékoztató 2.
sz. melléklete tartalmazza, valamint megtalálható az iskola honlapján is.
Felvehető létszám összesen: 34 fő

Szakgimnázium: nyelvi előkészítő évfolyam
Tanult idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv
Tagozatkódok: 0255, 0256
Az előkészítő évben biztosított intenzív nyelvtanulás keretében a különböző háttérrel érkező tanulók
esélyt kapnak tudásuk összehangolására, a felzárkózásra és az intenzív fejlődésre. A NYEK képzés
közvetlen célja, hogy a nyelvi előkészítő évfolyamon a tanulók intenzív nyelvtanulással olyan
nyelvtudáshoz jussanak, amely megalapozza a további négy év nyelvtanulását. A diákok a 9./ny
évfolyamon elsősorban angol) vagy német nyelvet tanulnak nagy óraszámban. Ezt követően lépnek a
szakgimnázium következő évfolyamába, amely valójában a 9. évfolyam oktatási programjával
folytatódik. Az érettségi vizsgán kötelező az ágazatnak megfelelő szakmai tantárgyból érettségi
vizsgát tenni. Az érettségi vizsgával („alapfokú”) szakmai végzettséget is kapnak. Ezt követően még 1
év szakmai képzésen vehetnek részt, melynek végén szakmai vizsgát tesznek, így a szakképzettség
megszerzéséig a képzési idő 5+1 év.
Felvehető létszám összesen: 34 fő
Tagintézményünkben a kompetencia alapú oktatás – kulcskompetenciák elsajátíttatása a Nemzeti
Alaptanterv (NAT) és a szakgimnáziumi kerettanterv előírásai szerint történik.
Tanulóink a középiskola befejezésére alkalmassá válnak arra, hogy szakmai végzettségükkel a
munkaerőpiacon munkát vállaljanak, vagy továbbtanuljanak.
Célunk, hogy olyan idegen nyelvi tudással rendelkezzenek, amely lehetővé teszi számukra az idegen
nyelven való gondolkodást, további tanulmányokat, vagy szakmai tudásuk idegen nyelven történő
hasznosítását.
A kommunikációs és önismereti tréningek fejlesztik tanulóink készségeit, önismeretét.
Megismerkednek az egészséges életmód kritériumaival, az emberi szervezet általános jellemzőivel és
működésével. Alapvető ápolási feladatok elvégzésére is képesek lesznek, melyet nemcsak
szakmájukban, hanem a mindennapokban is hasznosíthatnak.
Képesek lesznek környezettudatos magatartásra.
A sikeres érettségi vizsga után szakmai – egészségügyi, szociális, sport szakterületek - és felsőoktatási
területeken tanulhatnak tovább.
Az alábbi specialitásokat nyújtjuk tanulóinknak:
- a szakmai gyakorlatok megszervezése, gyakorlóhely biztosítása,
- matematika, informatika, idegen nyelv és tanulásmódszertan tantárgyak oktatása
csoportbontásban
- kommunikáció, önismeret és személyiségfejlesztés kiscsoportos tréningeken,
- szakmai alapképzés jól felszerelt demonstrációs szaktantermekben,
- jól felszerelt könyvtár,
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-

modern informatikai eszközök
sportolási lehetőségek: torna, atlétika, kosárlabda, valamint magas színvonalon felszerelt
kondicionáló terem várja az erősödni vágyókat

Választható szakkörök:
- kémia, biológia, környezetvédelem, stb. (a tanulók igényeinek megfelelően bármilyen.)
A tagintézmény, - ha ezt igénylik a tanulók,– menzai ellátást biztosít.
A tagintézményünkbe felvett vidéki tanulók részére az iskola kollégiumában férőhelyet biztosítunk.
A kollégium kényelmes, jól felszerelt. A 4 ágyas szobákban a tanulók nyugodt körülmények között
tanulhatnak, hétvégén pedig hazautazhatnak.
Az érettségit követő tanulási lehetőségek:
Tagintézményünkben lehetőség van az érettségi vizsga után egészségügy, szociális, pedagógia
vagy sport ágazathoz tartozó szakképzésben való részvételre.
Minden szakterületen olyan szakképesítéseket szerezhetnek tanulóink, amelyekkel bármikor
eredményesen vesznek részt a munkaerő-piacon, és nagyon sok továbbtanulási, szakosodási lehetőség
áll előttük.

A beiskolázás módja (0251, 0252, 0253, 0254, 0255, 0256-os tagozatkódokra)
„Jó” tanulmányi előmenetelű, humán érdeklődésű tanulók jelentkezését várjuk.
A tanulók felvételéről az egységes központi írásbeli vizsga (matematika és magyar nyelv) eredményei
és az általános iskola 5-8. osztályos eredményei alapján döntünk.
A sport ágazati szakgimnáziumi osztályba (0254-es tagozatkód) jelentkező tanulóknak gyakorlati
alkalmassági vizsgát kell tenniük. A gyakorlati felvételi vizsga követelményeit a tájékoztató 1. sz.
melléklete tartalmazza, valamint megtalálható az iskola honlapján is.
A gyakorlati vizsga beosztását az iskola honlapján tesszük közzé.
A központi írásbeli vizsgára jelentkezési lapot abba a középfokú iskolába/tagintézménybe kell
beküldeni, ahol a központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni a tanuló.
Tagintézményünkbe központi írásbeli vizsgára jelentkezést 2018. december 07-ig nyújthatják be
(cím: 6000 Kecskemét, Nyíri út 73.).

A felvételi eljárás rendje
A központilag kiadott egységes, kompetencia alapú feladatlapokból álló írásbeli vizsga dolgozat
megírása 2019. január 19-én 10.00 órától tagintézményünkben történik. Amennyiben a jelentkező
tanuló alapos ok miatt nem tud részt venni az írásbeli vizsgán, pótló írásbeli vizsgát tehet. A pótló
írásbeli vizsgára 2019. január 24-én 14.00 órától kerül sor.
A tanulók a központi írásbeli vizsgára hozzák magukkal személyi igazolványukat vagy
diákigazolványukat. A vizsgák során körzőn és vonalzón kívül más segédeszközt nem
használhatnak. A felvételi feladatlapokat tollal kell kitölteni.
A sport ágazatú szakgimnáziumi osztályba jelentkező tanulóknak a gyakorlati vizsga időpontja: 2019.
március 1. 14.00 óra és 2019. március 2. 8.00 óra. A tanulók felvételi időpontra történő beosztását az
iskola honlapján tesszük közzé.
A gyakorlati vizsga helye: Kecskemét, Nyíri út 73.
Sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő
tanuló esetében – amennyiben a vizsgaszervezést érintő speciális igénye van – szükséges a szakértői
és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményének, valamint a speciális
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körülmények, illetve eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérelemnek a csatolása a jelentkezési
laphoz. A kérelmet a tagintézmény vezetője elbírálja, és döntését határozatban megküldi az írásbeli
vizsga előtt a tanulónak. A döntés az írásbeli vizsga körülményeire vonatkozhat – időhosszabbítás,
segédeszköz használata, felmentés az értékelési rendszer egy részlete alól.

A felvételi eredmény elbírálásának módja
Szakgimnázium egészségügy, szociális, és pedagógia ágazat (0251, 0252, 0253, 0255, 0256-os
tagozatkód)
A vizsgázó írásbeli teljesítményének értékelése a központilag kiadott „Megoldások” alapján történik.
A vizsgázók pontszámokat kapnak, amelyek két részből tevődnek össze:
az általános iskolai bizonyítvány 5-7. év végi, 8. félévi osztályzatainak (magyar nyelv és irodalom,
idegen nyelv, történelem, matematika, földrajz, fizika, kémia, biológia, informatika) értéke a felvételi
pontszám 50%,
az egységes írásbeli dolgozatok eredménye (matematikából és magyar nyelvből egyenlő arányban)
szintén 50%-át adja az elérhető pontszámoknak.
A rangsorolás módja: Az elért összpontszám alapján, pontegyezőség esetén a központi írásbeli
vizsgán magasabb pontot szerzett tanuló kerül a rangsorban előrébb.
Szakgimnázium sport ágazat (0254-es tagozatkód)
A sport ágazati szakgimnáziumi képzésre jelentkező tanulók esetében a gyakorlati felvételi vizsga
eredménye 25 %-át, a hozott pontok (általános iskolai bizonyítvány 5-7. év végi, 8. félévi osztályzatai:
magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika, földrajz, fizika, kémia, biológia,
informatika) szintén 25%-át, az egységes írásbeli dolgozatok eredménye 50%-át adja az elérhető
pontszámoknak.
A rangsorolás módja: Az elért összpontszám alapján, pontegyezőség esetén a gyakorlati felvételi
vizsgán magasabb pontot szerzett tanuló kerül a rangsorban előrébb. A gyakorlati felvételi vizsga
követelményeit a tájékoztató 1. sz. melléklete tartalmazza.
Amennyiben a tanuló valamelyik felvételi tantárgyból fel van mentve az értékelés alól, akkor a
másik tantárgyi eredménye 200%-ban számít az összpontszám kialakításánál.
A központi írásbeli vizsga kiértékelt feladatlapjait a vizsgázó és szülője 2019. január 25-én 8.00-16.00
óráig tagintézményünkben megtekintheti. A feladatlapról a vizsgázó, vagy a szülő kérésére és
költségére másolatot készítünk. A megtekintéskor lehetséges az elektronikus másolat készítése is (pl.:
digitális fényképezőgéppel). A vizsgázó és szülője a hivatalos javítókulcstól eltérő értékelés esetén az
értékelésre írásban észrevételt tehet, amelyet a megtekintést követő első munkanapon, 16.00 óráig
adhat le a tagintézmény titkárságán.
A központi írásbeli vizsga eredményéről szóló „Értékelő lapot” 2019. február 05-én a felvételiző
tanuló, vagy szülője tagintézményünkben átveheti 8.00-16.00 óráig. A tanuló ennek ismeretében
nyújtja be jelentkezési lapját és az általános iskola továbbítja azt a középiskolának. (Határidő: 2019.
február 18.)
Kérjük, hogy a „Jelentkezési laphoz” csatolják a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsga
eredményeit tartalmazó „Értékelő lap” másolatát! A részképesség zavarokban szenvedő diákok
mellékeljék a szakértői igazolás másolatát!
Kérjük az általános iskola vezetését és az osztályfőnököket, hogy a „Jelentkezési lapon” tüntessék fel
az általános iskola 5-8. osztályában valamennyi tantárgy osztályzatát!
Az ideiglenes felvételi jegyzék megtekinthető az iskolában és a tagintézmény honlapján 2019. március
18-tól.
A felvételről vagy elutasításról szóló értesítést megküldjük a jelentkezőnek és az általános iskolának
2019. április 30-ig.
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1. sz. melléklet
Követelményszint a szakgimnázium sport ágazat 9. osztályba jelentkezők számára
1. Fizikai képességek felmérése (minden jelentkező számára):
• 60 m-es síkfutás – sebesség mérése
• Ingafutás teszt (NETFIT) aerob kapacitás mérése
• Helyből távolugrás – alsó végtag robbanékony erejének mérése
• Guggolásból kétkezes medicin lökés (lányoknak 3, fiúknak 4 kg) – alsó, felső végtag robbanékony
erejének mérése
• Fekvőtámasz teszt (NETFIT)
Elérhető pontszám: 10 pont
2. Motivációs beszélgetés:
• Sportági irányultság
• Sportági eredményesség (A tanuló az elért eredményekről az igazolást hozza magával!)
• Célok
• Egyéni tulajdonságok, akarat, stb.
• Sportági elmélet
Elérhető pontszám: 15 pont
A gyakorlati felvételi vizsgán elérhető maximális pontszám: 25 pont
A jelentkezési lappal együtt kérjük beküldeni a kitöltött „JELENTKEZÉSI LAP a sport ágazati 9.
osztályba” adatlapot, melyet az iskola honlapjáról (www.szent-gyorgyi.hu) lehet letölteni.
A gyakorlati felvételi vizsgára minden jelentkezőnek „orvosi alkalmassági igazolást” kell hoznia
magával, melynek hiánya esetén a gyakorlati vizsga nem kezdhető meg!
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