
 

 
 

Az iskola címe: 

 6000 Kecskemét, Nyíri út 73. 
 
Telefon:  76/492-104, Fax: 76/492-112 
 
E-mail:  szgya@kecskemetiszc.hu  
 
Honlap:  www.szent-gyorgyi.hu 
 
Facebook: Szent-Györgyi Albert Technikum - EÜ 

 
Igazgató:  Dr. Papp Zoltán 
 

Fenntartó: Innovációs és Technológiai Minisztérium 

 
 

  
 
 
 
 

 

 

Te is legyél „Szent-Györgyi-s”! 
 

M i n d e n k i  n á l u n k   t a n u l! 

A felvételi eljárás főbb időpontjai 
 

2021. 12. 03.  
Jelentkezés a központi írásbeli felvételi 
vizsgára a vizsgát szervező 
intézménybe  

2022. 01. 22.  

10.00 óra 

Egységes írásbeli felvételi vizsga  

magyar nyelv, matematika  

2022. 01. 27.  
14.00 óra 
 

Pótló írásbeli felvételi vizsga azoknak, 
akik 2022. 01. 22-én alapos ok, 
valamint betegség miatt nem tudtak 
részt venni az írásbeli vizsgán.  

2022. 01. 28.  
8.00-16.00 

Központi felvételi vizsga kiértékelt 
feladatlapjait a vizsgázó és szülője 
megtekintheti 

2022. 02. 07.  
8.00-16.00 óráig 

Értékelő lapok átvétele a 
középiskolában (tanuló vagy törvényes 
képviselő) 

2022. 02. 18.  

Jelentkezési lapok továbbítása az 
általános iskola részéről a 
középiskolának (értékelő lapot kérjük 
mellékelni!) 

2022. 02. 24. és 

2022. 02. 25. 

14.00 óra 

Pályaalkalmasság a sport ágazati 

képzésre jelentkezett tanulóknak 

(beosztás szerint) 

2022. 03. 01-től 

2022. 03. 04-ig  

14.00 óra 

Pályaalkalmassági elbeszélgetés az 

egészségügy és szociális ágazati 

képzésre jelentkezett tanulóknak 

(beosztás szerint) 

2022. 03. 21-22.  
A tanulói adatlapok módosításának 
lehetősége az általános iskolában 

2022. 04. 22.  
A Felvételi Központ elküldi a 
középiskoláknak az egyeztetett 
felvételi jegyzéket (végeredmény) 

2022. 04. 29.  

A középiskola megküldi a felvételről 

vagy elutasításról szóló értesítést a 

jelentkezőnek és az általános 

iskolának 

2022. 05. 09-től 
2022. 09. 01-ig 

A középfokú iskola igazgatója 
rendkívüli eljárást írhat ki 

2022. 05. 24-től  
A benyújtott kérelmek alapján az 
iskola igazgatója dönt a felvételi 
kérelmekről 

 
 
 
 
 

 
 
 

Kecskeméti SZC 
Szent-Györgyi Albert Technikum 

(6000 Kecskemét, Nyíri út 73.) 

 

Beiskolázási tájékoztató 

az általános iskolák 8. osztályosainak 

a 2022/2023-as tanévre 
OM azonosító: 203041 

Technikai azonosító: 520285 

 

 

 



Amit nyújtani tudunk tanulóinknak: 

 

- matematika, informatika, idegen nyelv, 
tantárgyak oktatása csoportbontásban 

- kommunikáció, személyiségfejlesztés és 
önismeret, tanulásmódszertan kiscsoportban 

- jól felszerelt könyvtár, kiépített WIFI hálózat 
- sportolási lehetőségek, magas színvonalon 

felszerelt kondicionáló terem és kültéri 
kondicionálás lehetősége 

- szakmai gyakorlatok megszervezése, 
gyakorlóhely biztosítása 

- többféle szakkör a tanulók igényeinek 
megfelelően  

- menza 
- kollégiumi ellátás  
- technikumi képzésben az 5. tanév végén 

érettségi vizsgát és szakmai vizsgát tesznek 
tanulóink. 

- szakképző iskolai képzésben a 3. tanév végén 
tesznek szakmai vizsgát 

- pályázati lehetőség: a szakmai gyakorlat 
külföldi társintézményekben történő teljesítése. 
 

 
 

 
Felvétel feltétele: 

- a jelentkező megfeleljen az egészségügyi 
alkalmassági vizsgálaton 

 

A felvételi további szabályai sajátos nevelési 
igényű tanuló, illetve beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézségekkel küzdő tanuló esetében: 

− amennyiben a vizsgaszervezést érintő speciális 
igénye van szükséges a szakértői bizottság 
szakértői véleményének, valamint a speciális 
körülmények, illetve eszközök igénylésére 
vonatkozó szülői kérelemnek a csatolása a 
jelentkezési laphoz 

− a kérelemről az intézmény vezetője dönt, és a 
határozatot megküldi az írásbeli előtt a 
tanulónak 

− ha a tanuló valamelyik felvételi tantárgyból fel 
van mentve az értékelés alól, akkor a másik 
felvételi tantárgy eredménye 200 %-ban számít 
az összpontszám kialakításánál. 

 

Nyílt napok: 
a beiskolázással kapcsolatos tájékoztatás  

 

2021. november 09.  

és  

november 16. 14.00 órakor  
 

 

 

A 2022/2023-as tanévre  

az alábbi kóddal megjelölt képzésekre várjuk a 
tanulók jelentkezését: 

 

Egészségügy ágazat 
Egészségügyi asszisztens  0250 

Képzési idő: 5 év 
Gyakorló ápoló   0251 

Képzési idő: 5 év 
 

Sport ágazat: 
Fitness-wellness instruktor  0254 

Képzési idő: 5 év 
Igazolt sportolókat (egyesületük ajánlásával) vagy 

a sport iránt elkötelezett tanulókat várunk. 

A sport ágazati képzésre jelentkező tanulóknak az 

iskola honlapjáról letölthető, egyedi jelentkezési 

lapot is mellékelni szükséges. 

 

Szociális ágazat: 
Kisgyermekgondozó, - nevelő  0252 

Képzési idő: 5 év 
Szociális ápoló és gondozó  0255 

Képzési idő: 3 év 
 

 

Oktatás ágazat: 
Oktatási szakasszisztens  0253 

Képzési idő: 5 év 

 

Az iskolában tanult idegen nyelvek: 

angol nyelv vagy német nyelv



 


