A Miskolci Szakképzési Centrum
Kandó Kálmán Informatikai Szakgimnáziuma
OM 203060

Beiskolázási Szabályzat
2019/2020. tanév
(a 2020/2021. tanévre felvételizők számára)

Iskolánk OM azonosítója: 203060

A középfokú iskolába jelentkezés rendjét és felvételi eljárás szabályait
meghatározó jogszabályok:





2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről
2011. évi CLXXXVII.. tv. a szakképzésről
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet
11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelete a 2019/2020. tanév rendjéről

Nyíltnapok:
2019.10.24. 8 óra
2019.12.02. 8 óra


0060

Informatika ágazat:

(Kimenet: Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus. OKJ. 54 481 09)
1 osztály

34 fő

Egészségügyi alkalmasság: nem szükséges:
Képzési idő: 5 év
(Választható első idegen nyelv: angol)


0061

Informatika ágazat:

(Kimenet: Szoftverfejlesztő és tesztelő. OKJ. 54 481 08)
2 osztály

56 fő

Egészségügyi alkalmasság: nem szükséges
Képzési idő: 5 év (Választható első idegen nyelv: angol)


0062

Távközlés ágazat:

(Kimenet: Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető technikus. OKJ. 54 481 07)
1 osztály

28 fő

Egészségügyi alkalmasság: nem szükséges
Képzési idő: 5 év (Választható első idegen nyelv: angol vagy német.)


0063

Távközlés ágazat:

(Kimenet: Távközlési technikus. OKJ. 54 523 05)
1 osztály

28 fő

Egészségügyi alkalmasság: nem szükséges
Képzési idő: 5 év (Választható első idegen nyelv: angol vagy német.)

Felhívjuk figyelmüket, hogy intézményünk a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgát előírja
és elfogadja a jelentkezők számára.
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Felvételink időpontja: 2020.01.18. 10 óra
Pótfelvételi: 2020.01.23. 14 óra
(orvosi igazolás bemutatása szükséges)

A központi, egységes írásbeli felvételi vizsgák jellemzői:





a Nemzeti alaptanterv alapján készülnek,
egyik tankönyvcsalád ismeretanyagát sem preferálják,
legnagyobb részt az adott évfolyamot megelőző évfolyamok követelményeire épülnek,
céljuk az eredményes tanuláshoz szükséges alapkészségek, -képességek, kompetenciák
felmérése,
 az OH honlapján megtalálható korábbi feladatsorok változatlanul alkalmasak a gyakorlásra.

1. A 9. évfolyamra történő felvételi eljárás részei:
 Az általános iskolai eredmények figyelembe vétele (7. év végi és 8. félévi érdemjegyek)
 Írásbeli vizsgarész:
matematika, magyar (szövegértés, logikai feladatok)

45-45 perc

 Szóbeli vizsga: nincs
20/2012. (VIII. 31.)) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
33. §
(3) Amennyiben a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
jelentkező élni kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésében biztosított jogával, a jelentkezési laphoz csatolnia kell az erre
vonatkozó kérelmet, valamint a szakértői bizottság véleményét. Az igazgató a kérelemről döntését határozat
formájában hozza meg. Az igazgató döntésében rendelkezik az iskolai tanulmányok során a tanuló által használt,
megszokott eszközök biztosításáról, az írásbeli dolgozat elkészítéséhez a munkaidő meghosszabbításáról, a vizsga
meghatározott részeinek értékelése alóli felmentésről.

Az SNI-s tanulóknak az írásbeli alól felmentést adni nem tudunk, kérelmére a következő
kedvezményeket biztosítjuk:
o magyar:

a felügyelőtanár segít a felolvasásban, a rendelkezésre álló 45 percet - igény
esetén - 15 perccel meghosszabbítjuk

o matematika: a saját számológép használatát engedélyezzük, a rendelkezésre álló 45 percet igény esetén - 15 perccel meghosszabbítjuk
Az igénybevett kedvezményeket az írásbeli vizsga értékelőlapján is feltüntetjük.
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Határidők

Feladatok
A Hivatal honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a
2019. szeptember 30.
középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.
2019. október 20.

A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a
honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

2019. október 31.

Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi
eljárás rendjéről.

2019. november 15.
2019. december 6.
2020. január 18.
10:00
2020. január 23.
14:00

2020. január. 24.
800-1600

Figyelem!

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi írásbeli felvételit
szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára
írásbelit szervező középfokú intézmények jegyzékét.
A tanulók jelentkezése a központilag, egységes követelmények szerint
szervezett írásbelikre közvetlenül a vizsgát szervező intézménybe.
Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra jelentkezők
számára az érintett középfokú intézményekben.
Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra
jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt
nem tudtak részt venni. (orvosi igazolás kell)
Az értékelő lapok átadása a szülőknek, tanulóknak. (ill.
meghatalmazás után bárkinek)
A dolgozatok megtekinthetők, a javítással kapcsolatos észrevételeket a
megtekintést követő munkanapon 1600 óráig lehet benyújtani. A vizsgázó
kérésére és költségére másolat készíthető (igazgató aláírásával, iskola
pecsétjével kell átadni a tanulónak).
Az eredeti értékelő lapokat célszerű megőrizni, a középiskolákhoz a
jelentkezési lappal együtt az erről készített fénymásolatot eljuttatni!

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú
iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi
Központnak.
A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a
2020. március 16.
jelentkezők felvételi jegyzékét..
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
2020. március 19–20.
(Kérjük a módosítást iskolánkban a titkárságon is jelezni.)
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az
2020. április 30.
elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás
2020. május 11-22.
keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.
2020. május 11A rendkívüli felvételi eljárást a honlapon hirdetjük meg, és az
augusztus 31.
általános iskolában szerzett jegyek alapján töltjük fel a hiányzó
létszámot.
A 2020. május 22-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető
2020. május 22.
iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.
A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése
2020. június 1.
a fenntartónál.
2020. június 24.
Beiratkozás az Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai
00
00
8 -12
Szakgimnáziumába.
2020. február 19.
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A vizsga helye:

Bármelyik, a „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP a 9. évfolyamra történő beiskolázás
KÖZPONTI ÍRÉSBELI vizsgájára” elnevezésű jelentkezési lapon megjelölt vizsgát szervező
intézménybe.
Célszerű abban az iskolában megoldani a feladatlapokat, amelyben a jelentkező a legszívesebben
tanulna tovább.
A jelentkezési laphoz csatolni kell a szakértői véleményt a szülő által írt kérvényt (milyen
kedvezményt szeretne igénybe venni az írásbeli alkalmával).
A szülő kérelméről az intézmény igazgatója jogosult dönteni.


Értékelés:

Minden írásbeli feladatot a központi javítási útmutató alapján értékeljük. Az eredményt a pontok
összege adja.
A vizsga eredményét az iskola bejárati ajtaján és az iskola honlapján is nyilvánosságra hozzuk.
20/2012. (VIII. 31.)) EMMI rendelet
40. § (1) A középfokú iskola a felvételi vizsgák befejezése után, legkésőbb a tanév rendjéről szóló miniszteri
rendeletben meghatározott időpontig a honlapján nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét. A
nyilvánosságra hozott jegyzékben a jelentkező az oktatási azonosító számával szerepel, egyéb személyes adatai
nélkül. Ha a jelentkező a 37. § (7) bekezdése szerint a jelentkezési lapján kérte, hogy a felvételi jegyzékben egyéni adat,
jelige alkalmazásával szerepeltessék, akkor a középfokú iskola az oktatási azonosító szám helyett a jelentkező egyéni
adatát, jeligéjét tünteti fel.

A kijavított dolgozatokat az értékelő lapok átvételekor (2020. január 24.) lehet megtekinteni.
A javítással kapcsolatos észrevételeket másnap 1600 óráig lehet benyújtani. A vizsgázó kérésére és
költségére másolat készíthető, melyet az igazgató aláírásával, és az iskola pecsétjével kell átadni a
tanulónak.


A jelentkezés módja:

A felvételi kérelem benyújtása a központilag kiadott, és az általános iskoláknak a Hivatal által
megküldött jelentkezési lapon történik.
A jelentkezési laphoz csatolni kell az értékelőlap
 másolatát. (Nem kell hitelesíteni!)
 a szakértői véleményt
 a szülő által írt kérvényt (milyen kedvezményt szeretne igénybe venni)
A szülő kérelméről az intézmény igazgatója jogosult dönteni.


A felvételi folyamat során szerezhető pontok a következő mértékben
befolyásolják a felvételi eredményét:

 Írásbeli felvételi eredmények: 50%
Írásbeli vizsgán szerezhető felvételi pontok
matematika
25 pont
magyar
25 pont
5

 Általános iskolai eredmények: 50%
Hozott pontok a 7. év végi jegyek alapján
magyar nyelv és irodalom (átlagolva)
5 pont
történelem
5 pont
matematika
5 pont
fizika
5 pont
idegen nyelv
5 pont
Hozott pontok a 8. félévi jegyek alapján
magyar nyelv és irodalom (átlagolva)
5 pont
történelem
5 pont
matematika
5 pont
fizika
5 pont
idegen nyelv
5 pont
Összesített pontszám
100 pont
Hiányzó tantárgy esetén az informatika tantárgy osztályzatát számítjuk be.
Az azonos pontszámot elért tanulók közül előnyben részesítjük:
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
40. § (3) A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben kell részesíteni a
halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének településén található, vagy akinek különleges helyzete ezt
indokolja. A különleges helyzetet az iskola pedagógiai programjában kell szabályozni.

 a halmozottan hátrányos helyzetűeket (igazolás szükséges),
 a miskolci lakhellyel rendelkezőket (igazolás szükséges),
 akinek szülei, testvérei korábban iskolánk tanulói voltak (ha tudomást szerzünk róla, sajátos
helyzet),
 az írásbeli eredménye jobb,
 abc sorrend.
Felhívjuk figyelmüket, hogy intézményünk nem a kötelező felvételt biztosító intézmény.
A kötelező felvételt biztosító intézmény:
Miskolci Szakképzési Centrum Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskolája és Kollégiuma
3533 Miskolc, Téglagyári u. 1-2.
Iskolánkba történő beiratkozáskor (2020. 06. 24. 800-1200) le kell adni:
 születési anyakönyvi kivonat (fénymásolat)
 általános iskolai bizonyítvány
 tankönyvigénylés
 „ingyentankönyv” igénylőlap
 az okmányirodában igényelt diákigazolványhoz igénylőlap
 az iskolaorvos által kiadott kitöltött kérdőív (amit a felvételi értesítéssel küldünk ki)
 TAJ kártyáról fénymásolat
 lakcímkártyáról fénymásolat
 orvosi igazolás az alkalmasságról
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2. A szakképző évfolyamra történő felvételi eljárás részei:
Érettségi vizsgára épülő 1 éves OKJ szerinti szakképzés (belépési feltétel: ágazati
érettségi):
a. Választható szakok az informatika szakmacsoportban:
 54 481 05 Műszaki informatikus (XIII. informatika ágazat)
Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
b. Választható szakok az informatika szakmacsoportban:
 54 481 02 Gazdasági informatikus (XIII. informatika ágazat)
Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
c. Választható szakok az Közlekedés szakmacsoportban:
 54 523 03 Közlekedésautomatikai műszerész (XI. Villamosipar és elektronika ágazat)
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges (színtévesztés. epilepszia)
Érettségi vizsgára épülő 2 éves OKJ szerinti szakképzés:
a) Választható szakok az informatika szakmacsoportban:
54 481 05 Műszaki informatikus (XIII. informatika ágazat)
Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
b) Választható szakok az informatika szakmacsoportban:
54 213 05 Szoftverfejlesztő (XIII. informatika ágazat)
Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
c) Választható szakok az elektrotechnika-elektronika szakmacsoportban:
54 523 02 Elektronikai technikus (XI. Villamosipar és elektronika ágazat)
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges (színtévesztés. epilepszia)

A jelentkezés módja:
Az iskolában a titkárságon beszerezhető, az iskola honlapjáról letölthető jelentkezési lapon történik.
Az egyéves képzésben csak azok vehetők fel, akik informatika, ill. villamosipar és elektronika
ágazati képzésben vettek részt (az óraszámok beszámítása miatt) és rendelkeznek ágazati
érettségivel.
Megfelelő számú (26 fő) jelentkezés esetén a két éves képzést is elindítjuk a Miskolci Szakképzési
Centrum engedélye után.
Jelentkezési határidő: 2020. június 30.
Beiratkozás: 2019. június 30. (8:00 – 12:00 óra)
Helye: Miskolci Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Informatikai Szakgimnáziuma,
3525 Miskolc, Palóczy László u.3.
Beiratkozáskor le kell adni:
 születési anyakönyvi kivonat
 középiskolai bizonyítvány
 érettségi bizonyítvány (törzslapkivonat)
 a már megszerzett szakképzettségről bizonyítvány
 „ingyentankönyv” igénylőlap
 az okmányirodában igényelt diákigazolványhoz igénylőlap
 TAJ kártyáról fénymásolat
 lakcímkártyáról fénymásolat
 orvosi igazolás az alkalmasságról
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Figyelem!
2011. évi CLXXXVII. törvény
1. § (1) Magyarországon az első és második, az állam által elismert szakképesítés megszerzését az
állam az iskolai rendszerű szakképzés keretein belül - az e törvényben meghatározott feltételekkel ingyenesen biztosítja a szakképző iskolai tanulók számára.
29. § (1) Az állam által támogatott iskolai rendszerű szakképzésben - e törvény rendelkezéseinek
figyelembevételével, függetlenül az oktatás munkarendjétől - ingyenes
a) a tanuló részére az első és második szakképesítésre történő felkészítés keretében az elméleti és
a gyakorlati képzés a szakközépiskolai vagy szakiskolai képzésben az első szakképesítés esetén öt,
a második szakképesítés esetén három tanéven keresztül, az érettségi végzettséggel rendelkező
tanulók esetén a szakgimnáziumi képzésben szakképesítésenként három tanéven keresztül, valamint
a szakképesítés-ráépülésre történő felkészítés az OKJ-ban előírt képzési időnél egy tanévvel
hosszabb ideig.

Átvétel más középiskolából
a) Azonos ágazaton belül képzésre történő jelentkezés esetén nincs szükség különbözeti
vizsgára.
b) Eltérő képzési rendszerből történő jelentkezés esetén különbözeti vizsgát vagy beszámolási
kötelezettséget írunk elő (előzetes megbeszélésen történő egyeztetés szerint).
A hiányzó összefüggő szakmai gyakorlatot a 12. évf. elvégzéséig pótolni kell.
A különbözeti vizsga tényét és eredményét az iskolai bizonyítványban és a törzslapon
dokumentáljuk.
Figyelem!
Sikertelen különbözeti vizsga esetén a tanuló az adott osztályban nem folytathatja tovább
tanulmányait.
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Felnőttoktatás
Jelentkezési korhatár: nincs életkorhoz kötve
Magyarországon az állam által támogatott iskolai rendszerű szakképzésben az első és a második
szakképesítésre történő felkészítés – függetlenül az oktatás munkarendjétől – ingyenes. A második
szakképesítés megszerzésére irányuló képzés csak az első szakképesítés megszerzését követően
kezdhető meg, a tanuló párhuzamos képzésben nem vehet reszt. A második szakképesítés
azonban kizárólag felnőttoktatás keretében szerezhető meg. Ez alól kivételt képeznek a
halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) es sajátos nevelési igenyű (SNI) tanulók, nekik nem kell a
felnőttoktatás munkarendjében kezdeni a képzést második szakma tanulása esetén.

Elektronikai technikus
1. Beiskolázandó szakképesítés:


megnevezése: Elektronikai technikus

 azonosítószáma: 54 523 02
2. Képzésbe bekapcsolódás feltételei:


iskolai előképzettség: érettségi vizsga (gimnáziumi, vagy szakgimnáziumi)



egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges (színtévesztés. epilepszia)



Képzési idő: 2 év (1100 óra)



Költsége: ingyenes + diákigazolvány + tanulószerződés kötés lehetősége



Képzés formája: esti tagozat (kedd, szerda, csütörtök délután 16:00 – 20:00 óra)



Jelentkezési határidő: 2020. január 15. (keresztfélév), szeptember 1. (iskola
tikárságán)



Jelentkezési lap: www.kkszki.hu honlapról letölthető

Műszaki informatikus
1. Beiskolázandó szakképesítés:


megnevezése: Műszaki informatikus



azonosítószáma: 54 481 05

2. Képzésbe bekapcsolódás feltételei:


iskolai előképzettség: érettségi vizsga (gimnáziumi, vagy szakgimnáziumi)



egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges



Képzési idő: 2 év (1100 óra)



Költsége: ingyenes + diákigazolvány + tanulószerződés kötés lehetősége



Képzés formája: esti tagozat (kedd, szerda, csütörtök délután 16:00 – 20:00 óra)



Jelentkezési határidő: 2020. január 15. (keresztfélév), szeptember 1. (iskola
tikárságán)



Jelentkezési lap: www.kkszki.hu honlapról letölthető
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Szoftverfejlesztő
1. Beiskolázandó szakképesítés:


megnevezése: szoftverfejlesztő

 azonosítószáma: 54 213 05
2. Képzésbe bekapcsolódás feltételei:


iskolai előképzettség: érettségi vizsga (gimnáziumi, vagy szakgimnáziumi)



egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges



Képzési idő: 2 év (1100 óra)



Költsége: ingyenes + diákigazolvány + tanulószerződés kötés lehetősége



Képzés formája: esti tagozat (kedd, szerda, csütörtök délután 16:00 – 20:00 óra)



Jelentkezési határidő: 2020. január 15. (keresztfélév), szeptember 1. (iskola
tikárságán)



Jelentkezési lap: www.kkszki.hu honlapról letölthető

Elérhetőségek:




Cím: 3525 Miskolc, Palóczy László u. 3.
Telefon: 46/500-930
Email: kando@kkszki.hu

Miskolc, 2019. október 15.
P. H.
……………………………………..
tagintézmény-vezető
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