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az általános iskolák
8. osztályosainak
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Fenntartó: Innovációs és Technológiai Minisztérium

A rendkívüli helyzetre való tekintettel
a beiskolázásról szóló folyamatos tájékoztatás elérhető online a
www.szent-gyorgyi.hu honlapon
és a
Szent-Györgyi Albert Technikum –EÜ
facebook oldalon
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Induló képzések
Tagozatkód
Ágazat
Képzés
Képzési idő
Megszerezhető
szakképesítés

Felvételi
elbírálás
módja

Felvehető
létszám

0250
egészségügy
angol nyelvet
vagy
német nyelvet
tanul
5 év

0251
egészségügy
angol nyelvet
vagy
német nyelvet
tanul
5 év

509130302
Egészségügyi
asszisztens

509130304
Gyakorló
Ápoló

Kisgyermekgond
ozó-, nevelő

központi
írásbeli:
50 %,
tanulmányi
eredmény:
50 %

központi
írásbeli:
50 %,
tanulmányi
eredmény:
50 %
Pályaalkalmassági felmérés

központi
írásbeli:
50 %,
tanulmányi
eredmény:
50 %
Pályaalkalmassági felmérés

központi
írásbeli:
50 %,
tanulmányi
eredmény:
50 %

32 fő

32 fő

32 fő

32 fő

0252
szociális
angol nyelvet
vagy német
nyelvet tanul
5 év
509222202

0253
oktatás
angol
nyelvet vagy
német
nyelvet tanul
5 év
5 0188 2501
Oktatási
szakassziszte
ns

0254
sport

0255
szociális

angol nyelvet
vagy német
nyelvet tanul

angol nyelvet
vagy német
nyelvet tanul

5 év

3 év

510142001
Fitness-wellness
instruktor

409232203
Szociális ápoló
és gondozó

központi
írásbeli:
50 %,
tanulmányi
eredmény:
50 %

tanulmányi
eredmény:
100 %

Pályaalkalmassági felmérés
32 fő

Pályaalkalmassági felmérés

24 fő

A felvétel feltétele: egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés.
A sport ágazati technikumi osztályba (0254-es kód) versenyszerű sportolókat (egyesületük ajánlásával) és a
sport iránt elkötelezett tanulókat is várunk. A sport ágazati technikumi osztályba jelentkező tanulóknak az
iskola honlapjáról letölthető, egyedi jelentkezési lapot is mellékelni kell. Célunk, hogy az eredményes
sporttevékenység mellett sikeres érettségi és szakmai vizsgát tegyenek a tanulóink.
Tanulóink a középiskola befejezésével alkalmassá válnak arra, hogy szakmai végzettségükkel a munkaerőpiacon
munkát vállaljanak, vagy továbbtanuljanak.
Iskolánkban 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 – egészségügy, szociális, pedagógia, sport szakterületek - és felsőoktatási
területeken tanulhatnak tovább.
Az alábbi specialitásokat nyújtjuk tanulóinknak:
- a szakmai gyakorlatok megszervezése, gyakorlóhely biztosítása,
- matematika, informatika, idegen nyelv, tanulásmódszertan és egyes szakmai tantárgyak oktatása
csoportbontásban
- kommunikáció, önismeret, tanulásmódszertan 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, idegen nyelv stb. (a tanulók igényeinek
megfelelően bármilyen.)

A tagintézményünkbe felvett vidéki tanulók részére a Kecskeméti Szakképzési Centrum kollégiumában
férőhelyet biztosítunk. A kollégium kényelmes, jól felszerelt. A 4 ágyas szobákban a tanulók nyugodt
körülmények között tanulhatnak.

A beiskolázás módja
„Jó” tanulmányi előmenetelű, humán érdeklődésű tanulók jelentkezését várjuk.
Technikumi képzés:
Az egészségügy, oktatás, szociális és sport ágazatra jelentkező tanulók felvételéről az egységes központi
írásbeli vizsga (matematika és magyar nyelv) eredményei és az általános iskola 7-8. osztályos eredményei
alapján döntünk.
A sport ágazat, szociális és az egészségügy ágazat technikumi osztályba (0251, 0252, 0254 tagozatkód)
jelentkező tanulóknak pályaalkalmassági felmérésen kell részt venniük.
A pályaalkalmassági vizsgálat 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 2021. december 03-ig nyújthatják be (cím:
6000 Kecskemét, Nyíri út 73.).
Szakképző iskolai képzés:
A szociális ágazatra jelentkező tanulók felvételéről az általános iskola 7-8. osztályos eredményei alapján
döntünk.
A szakképző iskola szociális ágazatára (0255-ös tagozatkód) jelentkező tanulóknak pályaalkalmassági
felmérésen kell részt venniük.
A pályaalkalmassági vizsgálat beosztását az iskola honlapján tesszük közzé.

A felvételi eljárás rendje
A központilag kiadott egységes, kompetencia alapú feladatlapokból álló írásbeli vizsga dolgozat megírása 2022.
január 22-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 2022. január 27-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 ágazat technikumi osztályba jelentkező tanulóknak a pályaalkalmasság időpontja: 2022. február 24.
14.00 óra és 2022. február 25. 14.00 óra. Helye: Kecskemét, Nyíri út 73.
A tanulók időpontra történő beosztását az iskola honlapján tesszük közzé.
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Az egészségügy és szociális ágazat technikumi osztályba jelentkező tanulóknak a pályaalkalmassági vizsgálat
időpontjai: 2022. március 01-től 2022. március 04-ig 14.00 óra. Helye: Kecskemét, Nyíri út 73.
A tanulók időpontra történő beosztását az iskola honlapján tesszük közzé.
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 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
Technikum egészségügy, szociális, oktatás ágazat (0250, 0251, 0252, 0253-as 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 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.
Technikum sport ágazat (0254-es 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 7. év végi, 8. félévi osztályzatainak (magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv,
történelem, matematika, földrajz, fizika, kémia, biológia, informatika, testnevelés) 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 történik.
Szakképző iskolai képzés: (0255-ös tagozatkód):
A hozott pontok (általános iskolai bizonyítvány 7. év végi, 8. félévi osztályzatai: magyar nyelv és irodalom,
idegen nyelv, történelem, matematika, földrajz, fizika, kémia, biológia, informatika,) 100%-át adja az elérhető
pontszámoknak.
A rangsorolás módja: Az elért összpontszám alapján történik.
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 2022. február 07-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 2022. február 10. napján, 16.00 óráig adhat le a tagintézmény
titkárságán.
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A központi írásbeli vizsga eredményéről szóló „Értékelő lapot” 2022. február 07-án 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: 2021. 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 iskolai osztályfőnököket, hogy a „Jelentkezési lapon” tüntessék fel az általános iskola 7-8.
osztályában tanult valamennyi tantárgy osztályzatát!
Az ideiglenes felvételi jegyzék megtekinthető az iskolában és a tagintézmény honlapján 2022. március 16-tól.
A felvételről vagy elutasításról szóló értesítést megküldjük a jelentkezőnek és az általános iskolának 2022.
április 29-ig.
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