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Beiskolázási tájékoztató a 2021-22-es tanévre 

 
OM azonosító: 039381   
Telephelykód: 001 
 

 Szakképző Iskola 
 

Orientációs (szakmai előkészítő) képzés 
 
Kedves 8. évfolyamos lányok és fiúk! 
 
Ha az Szakmai előkészítő évfolyamunkat választjátok, a tanév folyamán segítjük, hogy te 
hozd meg a döntést, s tudjál választani a sokféle neked való útból a szakképzésben.   
 
Az alábbi területeken fejlesztünk: komplex problémamegoldás és döntéshozatal, tervezői-
design szemlélet, kritikus gondolkodás, együttműködés, érzelmi intelligencia, szolgáltatói és 
vállalkozói szemlélet, rugalmas gondolkodás, a digitális kompetenciák, angol nyelvi 
kompetencia.  
A szervezett munkahelylátogatások keretein belül többféle szakmacsoport szakmáiba 
közvetlen közelről betekintést nyerhetsz. Ezek a programok részben az iskola műhelyeiben, 
részben a környékbeli cégeknél valósulnak meg. 
 
A tanév során projektmódszerekkel tanítunk kis csoportokban, az önismeretet fejlesztve, így 
az év végére magabiztosan tudsz dönteni arról, hogy milyen szakmát szeretnél tanulni.  
 
A szakmai előkészítő évfolyam után 1 év ágazati alapképzésre, majd 2 év szakirányú képzésre 
van lehetőséged nálunk, vagy partnerintézményünkben.  
Amennyiben a szakma megszerzése után érettségit szeretnél, azt 2 év alatt megszerezheted 
partnerintézményünkben. 
 
A 2021-2022-es tanévben várhatóan oktatott szakmáink: 

- ács, 
- asztalos, 
- karosszérialakatos,   
- épület- és szerkezetlakatos 

 

A FELVÉTELI MÓDJA: 
 hozott pontok, azaz az általános iskolában elért tanulmányi eredmények, valamint  

 a szerzett pontok, azaz az egyéni és csoportos feladatokban elért eredmény alapján 
történik.  
Ezekben a feladathelyzetekben a következő területeket figyeljük meg személyre 
szabottan: aktivitás, térbeli tájékozódás, mozgáskoordináció, figyelem, feladattartás, 
együttműködés, csoportszerep, rajzolvasás és stratégiai gondolkodás.  
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A személyes találkozó időpontja: a február második fele és március első fele közötti 
időszak. 

 
 
A pontszámítás módja 

 Hozott pontok: magyar irodalom, magyar nyelv, matematika, történelem 
(társadalomismeret) és természetismeret (környezetismeret) tárgyak 5-6-7. év végi 
és 8. félévi eredményei, elérhető: max. 20 pont. 

 Szerzett pontok: az egyéni és csoportos feladatokban két független pontozó által 
adott pontok matematikai átlaga, elérhető: max. 25 pont. 

 Pontegyenlőség esetén a szerzett pontok magasabb értéke dönt.  

 
Minden hozzánk jelentkezett tanuló szüleit/gondviselőit várjuk szóbeli beszélgetésre. Erről a 
lakcímre küldünk értesítést. 
 
Iskolánkba jelentkezhetnek olyan sajátos nevelési igényű tanulók is, akiknek tanulási 
nehézségeik, illetve beilleszkedési- és magatartási problémáik vannak.  
A felvételi során a hozott pontok számításánál nem részesítjük előnyben a jelentkező SNI-s 
diákokat, azonban a szerzett pontoknál figyelembe vesszük a részképesség zavarokat, 
lehetőséget adunk számukra is, hogy a szakmai előkészítő évfolyam tanulói legyenek. Kérjük, 
hogy a jelentkezési lapon az esetleges részképesség zavarokat tüntessék fel, a szakértői 
véleményeket pedig csatolják! 

 

SZAKMAKÓDOK A JELENTKEZÉSI LAPRA 
 

 Szakközépiskola 001 telephely 
 
0011 orientációs (szakmai előkészítő) év  
 

 
GYAKORLATI KÉPZÉS 
Gyakorlati képzésünk az iskola területén történik.  

 

KOLLÉGIUM 
Szükség esetén, limitált számban elhelyezést biztosítunk az iskola területén található 
kollégiumunkban. 

 
    

NYÍLT NAP AZ ISKOLÁNKBAN 
2020. december 10-én, csütörtök 9.00 és 13.00 között. 
Járványhelyzetben a nyílt napjainkat online szervezzük! 
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A felmerült kérdéseikre az iskola titkárságán kaphatnak választ. 
06/27-345 167, 101-es mellék ill.: god@god.piarista.hu. 
Továbbá kérjük, kövessék honlapunkat és facebook-oldalunkat! 
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