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A rendkívüli felvételi eljárás tudnivalói
A rendkívüli felvételi eljárás keretében azok a tanulók is felvételt nyerhetnek valamely középfokú
oktatási intézménybe, akiknek ez a normál felvételi eljárásban valamiért nem sikerült. A rendkívüli felvételi
eljárásról tudni kell, hogy a tanulóknak egyénileg kell intézniük a jelentkezést, mert ilyenkor az már nem
központilag történik. Fontos, hogy a tanköteles tanulóknak kötelező az iskolaválasztás abban az esetben is, ha
sikertelen volt a felvételi vizsgájuk.
Intézményünkbe a 2017/2018-as tanévben „A rendkívüli felvételi eljárásban meghirdetett képzések”
című részben szereplő tagozatokra (szakközépiskolai képzések) lehet jelentkezni, az ott megjelölt helyek
betöltéséig.
Azon felvételiző, aki a Nagybajomi Kolping Katolikus Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium intézményébe szeretne felvételizni a rendkívüli felvételi eljárás során, 2017. május 8-19. között
hétfőtől-péntekig 8:00-16:00 óra között személyesen tudnak jelentkezni az iskolatitkárságon. 2017. május
19-augusztus 31. között kedden és csütörtökön 8:00-16:00 óra között van erre lehetőség.
A jelentkezéskor kérjük a következőket vegyék figyelembe:


a jelentkezők felvétele az általános iskolai tanulmányi eredményük alapján történik



minden szakma esetében a felvétel után, orvosi alkalmassági vizsgálaton kell részt venni



a cukrász, szakács és a festő, mázoló, tapétázó szakmák esetében a felvétel után pályaalkalmassági
vizsgálaton kell részt venni



az általános iskolában a jelentkezési lapot (utolsó rész) ki kell töltetni és alá kell íratni, mely
folyamat időt vesz igénybe
Honlapunkon megtalálják a rendkívüli felvételi eljáráshoz kapcsolódó jelentkezési lapot, igény esetén, az

intézmény titkárságán is lehet kérni. A kitöltött jelentkezési lapot hozzák magukkal a személyes jelentkezésre.
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A rendkívüli felvételi eljárásban meghirdetett képzések:



Szakközépiskola

1.

3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható)
- asztalos (0001)
(Zárójelben a jelentkezési lapra írandó kódszám.)









Választható idegen nyelvek: angol és német.
Iskolánkban továbbtanulási lehetőséget biztosítunk a sajátos nevelési igényű tanulók számára is
(diszlexia, diszgáfia, diszkalkulia, tanulási- és beilleszkedési nehézségek).
A felvételi kérelmek elbírálásakor kizárólag az általános iskolai tanulmányi eredményeket vesszük
figyelembe, illetve egészségügyi alkalmassági követelményeknek kell megfelelni.
A szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével, az OKJ-ben
meghatározott asztalos szakképesítés szerezhető meg.
Faipar szakmacsoport.
Kollégiumi elhelyezés biztosított. A gyakorlati képzés gazdálkodó szervezetnél folyik
tanulószerződéssel.
A rendkívüli felvételi eljárásban meghirdetett helyek száma: 16

2.

3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható)
- cukrász (0004)
(Zárójelben a jelentkezési lapra írandó kódszám.)









Választható idegen nyelvek: angol és német.
Iskolánkban továbbtanulási lehetőséget biztosítunk a sajátos nevelési igényű tanulók számára is
(diszlexia, diszgáfia, diszkalkulia, tanulási- és beilleszkedési nehézségek).
A felvételi kérelmek elbírálásakor kizárólag az általános iskolai tanulmányi eredményeket vesszük
figyelembe, illetve egészségügyi alkalmassági és pályaalkalmassági követelményeknek kell megfelelni.
A szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével, az OKJ-ben
meghatározott cukrász szakképesítés szerezhető meg.
Vendéglátás-turisztika szakmacsoport.
Kollégiumi elhelyezés biztosított. A gyakorlati képzés iskolai tanműhelyben folyik.
A rendkívüli felvételi eljárásban meghirdetett helyek száma: 33

3.

3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható)
- épület- és szerkezetlakatos (0005)
(Zárójelben a jelentkezési lapra írandó kódszám.)




Választható idegen nyelvek: angol és német.
Iskolánkban továbbtanulási lehetőséget biztosítunk a sajátos nevelési igényű tanulók számára is
(diszlexia, diszgáfia, diszkalkulia, tanulási- és beilleszkedési nehézségek).
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A felvételi kérelmek elbírálásakor kizárólag az általános iskolai tanulmányi eredményeket vesszük
figyelembe, illetve egészségügyi alkalmassági követelményeknek kell megfelelni.
A szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével, az OKJ-ben
meghatározott épület és szerkezetlakatos szakképesítés szerezhető meg.
Gépészet szakmacsoport.
Kollégiumi elhelyezés biztosított. A gyakorlati képzés gazdálkodó szervezetnél folyik
tanulószerződéssel.
A rendkívüli felvételi eljárásban meghirdetett helyek száma: 15

4.

3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható)
- festő, mázoló, tapétázó (0006)
(Zárójelben a jelentkezési lapra írandó kódszám.)









Választható idegen nyelvek: angol és német.
Iskolánkban továbbtanulási lehetőséget biztosítunk a sajátos nevelési igényű tanulók számára is
(diszlexia, diszgáfia, diszkalkulia, tanulási- és beilleszkedési nehézségek).
A felvételi kérelmek elbírálásakor kizárólag az általános iskolai tanulmányi eredményeket vesszük
figyelembe, illetve egészségügyi alkalmassági és pályaalkalmassági követelményeknek kell megfelelni.
A szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével, az OKJ-ben
meghatározott festő, mázoló, tapétázó szakképesítés szerezhető meg.
Építészet szakmacsoport.
Kollégiumi elhelyezés biztosított. A gyakorlati képzés iskolai tanműhelyben folyik.
A rendkívüli felvételi eljárásban meghirdetett helyek száma: 14

5.

3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható)
- kőműves (0008)
(Zárójelben a jelentkezési lapra írandó kódszám.)









Választható idegen nyelvek: angol és német.
Iskolánkban továbbtanulási lehetőséget biztosítunk a sajátos nevelési igényű tanulók számára is
(diszlexia, diszgáfia, diszkalkulia, tanulási- és beilleszkedési nehézségek).
A felvételi kérelmek elbírálásakor kizárólag az általános iskolai tanulmányi eredményeket vesszük
figyelembe, illetve egészségügyi alkalmassági követelményeknek kell megfelelni.
A szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével, az OKJ-ben
meghatározott kőműves szakképesítés szerezhető meg.
Építészet szakmacsoport.
Kollégiumi elhelyezés biztosított. A gyakorlati képzés iskolai tanműhelyben folyik.
A rendkívüli felvételi eljárásban meghirdetett helyek száma: 14
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6.

3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható)
- női szabó (0009)
(Zárójelben a jelentkezési lapra írandó kódszám.)









Választható idegen nyelvek: angol és német.
Iskolánkban továbbtanulási lehetőséget biztosítunk a sajátos nevelési igényű tanulók számára is
(diszlexia, diszgáfia, diszkalkulia, tanulási- és beilleszkedési nehézségek).
A felvételi kérelmek elbírálásakor kizárólag az általános iskolai tanulmányi eredményeket vesszük
figyelembe, illetve egészségügyi alkalmassági követelményeknek kell megfelelni.
A szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével, az OKJ-ben
meghatározott női szabó szakképesítés szerezhető meg.
Könnyűipar szakmacsoport.
Kollégiumi elhelyezés biztosított. A gyakorlati képzés gazdálkodó szervezetnél folyik
tanulószerződéssel.
A rendkívüli felvételi eljárásban meghirdetett helyek száma: 14

7.

3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható)
- pék (0010)
(Zárójelben a jelentkezési lapra írandó kódszám.)









Választható idegen nyelvek: angol és német.
Iskolánkban továbbtanulási lehetőséget biztosítunk a sajátos nevelési igényű tanulók számára is
(diszlexia, diszgáfia, diszkalkulia, tanulási- és beilleszkedési nehézségek).
A felvételi kérelmek elbírálásakor kizárólag az általános iskolai tanulmányi eredményeket vesszük
figyelembe, illetve egészségügyi alkalmassági követelményeknek kell megfelelni.
A szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével, az OKJ-ben
meghatározott pék szakképesítés szerezhető meg.
Élelmiszeripar szakmacsoport.
Kollégiumi elhelyezés biztosított. A gyakorlati képzés iskolai tanműhelyben folyik.
A rendkívüli felvételi eljárásban meghirdetett helyek száma: 15
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8.

3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható)
- szakács (0011)
(Zárójelben a jelentkezési lapra írandó kódszám.)









Választható idegen nyelvek: angol és német.
Iskolánkban továbbtanulási lehetőséget biztosítunk a sajátos nevelési igényű tanulók számára is
(diszlexia, diszgáfia, diszkalkulia, tanulási- és beilleszkedési nehézségek).
A felvételi kérelmek elbírálásakor kizárólag az általános iskolai tanulmányi eredményeket vesszük
figyelembe, illetve egészségügyi alkalmassági és pályaalkalmassági követelményeknek kell megfelelni.
A szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével, az OKJ-ben
meghatározott szakács szakképesítés szerezhető meg.
Vendéglátás-turisztika szakmacsoport.
Kollégiumi elhelyezés biztosított. A gyakorlati képzés iskolai tanműhelyben folyik.
A rendkívüli felvételi eljárásban meghirdetett helyek száma: 16

9.

3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható)
- szociális gondozó és ápoló (0012)
(Zárójelben a jelentkezési lapra írandó kódszám.)









Választható idegen nyelvek: angol és német.
Iskolánkban továbbtanulási lehetőséget biztosítunk a sajátos nevelési igényű tanulók számára is
(diszlexia, diszgáfia, diszkalkulia, tanulási- és beilleszkedési nehézségek).
A felvételi kérelmek elbírálásakor kizárólag az általános iskolai tanulmányi eredményeket vesszük
figyelembe, illetve egészségügyi alkalmassági és pályaalkalmassági követelményeknek kell megfelelni.
A szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével, az OKJ-ben
meghatározott szociális gondozó és ápoló szakképesítés szerezhető meg.
Szociális szolgáltatások szakmacsoport.
Kollégiumi elhelyezés biztosított.
A rendkívüli felvételi eljárásban meghirdetett helyek száma: 13
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