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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 2018/2019-es tanévben „A rendkívüli felvételi eljárásban meghirdetett képzések”
című részben szereplő tagozatokra (szakközépiskolai képzések) lehet jelentkezn az ott megjelölt helyek
betöltéséig.
Azok a felvételizők, akik a Nagybajomi Kolping Katolikus Szakközépiskola és Kollégium
intézményébe szeretne felvételizni a rendkívüli felvételi eljárás során, 2018. május 7-18. között, hétfőtőlpéntekig 8:00-16:00 óra között személyesen tudnak jelentkezni az iskolatitkárságon. Aki ez idő - 2018.
május 19. után – jelentkezik, a pótbeiratkozásra 2018. 08. 29-én kerül sor 8:00-17:00 óra között.
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, amely
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, diszgráfia, 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.
Szakmára szóló egészségi alkalmasság:
Kizáró okok:
- Gyenge fejlettség és izomerő
- A statikai rendszer jelentősebb anatómiai és funkcionális rendellenességei
- Súlyos szívbetegség
- Ingerképzési vagy ingerületvezetési zavar esetén a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának
javaslata szerint
- Krónikus vesebetegségek
- Krónikus légzőszervi megbetegedések
- Halláscsökkenés
- Epilepszia
- Krónikus fülgyulladás
- Idült bőrbetegségek
- Szemtekerezgés
- 1,0-0,2 , 0,9-0,3 , 0.8-0,4 , 0,7-0,5 , 0,6-0,6-nál rosszabb látásélesség
A tanulmányi területre a rendkívüli felvételi eljárásban is lehet jelentkezni, megadott férőhely: 10 fő
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2.

3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható)
- cukrász (0002)
(Zárójelben a jelentkezési lapra írandó kódszám.)











Választható idegen nyelvek: angol és német.
Iskolánkban továbbtanulási lehetőséget biztosítunk a sajátos nevelési igényű tanulók számára is
(diszlexia, diszgráfia, 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 9. évfolyamon iskolai tanműhelyben folyik, a
sikeres szintvizsga után gazdálkodó szervezetnél tanulószerződéssel.
Szakmára szóló egészségi alkalmasság:
Kizáró okok:
- Gyenge fejlettség és izomerő
- A statikai rendszer és a végtagok minden anatómiai és funkcionális rendellenessége, betegsége,
ortopéd szakorvos javaslata szerint
- Súlyos szívbetegség
- Ingerképzési vagy ingerületvezetési zavar esetén a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint
- Krónikus légzőszervi megbetegedések
- Diabetes mellitus egyéni elbírálás szerint
- Epilepszia
- Idült bőrbetegségek
- Ízérzés- és szaglászavar
- 0,8-0,0 ,0,7-0,1 , 0,6-0,2 0,5-0,3 , 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség
A tanulmányi területre a rendkívüli felvételi eljárásban is lehet jelentkezni, megadott férőhely: 9 fő
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3.

3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható)
- festő, mázoló, tapétázó (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, diszgráfia, 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.
Szakmára szóló egészségi alkalmasság:
Kizáró okok:
- Átlagon aluli fejlettség és izomerő
- A statikai rendszer és a végtagok minden anatómiai és funkcionális rendellenessége, betegsége,
ortopéd szakorvos javaslata szerint
- Minden szívbetegség
- Ingerképzési vagy ingerületvezetési zavar esetén a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának
javaslata szerint
- Hipertónia és kollapszus-hajlam
- Krónikus légzőszervi megbetegedések
- Epilepszia
- Szédülés
- Egyensúlyérzés zavar
- Diabetes mellitus
- Anémia
- Krónikus fülgyulladás
- Krónikus vesebetegségek
- Idült bőrbetegségek
- 0,8-0,4 , 0,9-0,3 , 1,0-0,2-nél rosszabb látásélesség
- +6,0 és -6,0 D –nál erősebb szemüveg viselése
A tanulmányi területre a rendkívüli felvételi eljárásban is lehet jelentkezni, megadott férőhely: 11 fő
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4.

3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható)
- kőműves (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, diszgráfia, 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.
Szakmára szóló egészségi alkalmasság:
Kizáró okok:
- Gyenge fejlettség és izomerő
- A statikai rendszer és a végtagok minden anatómiai és funkcionális rendellenessége, betegsége,
ortopéd szakorvos javaslata szerint
- A szív és a keringési rendszer bármilyen idült betegsége vagy rendellenessége, a kardiológiai járóbeteg
szakellátás orvosának javaslata szerint
- Krónikus légzőszervi megbetegedések
- Krónikus gyomor-bélrendszeri megbetegedések
- Diabetes mellitus
- Krónikus vesebetegségek
- Epilepszia
- Szédülés
- Egyensúlyérzés zavara
- Halláscsökkenés egyéni elbírálás szerint
- Idült bőrbetegségek
- Krónikus fülgyulladás
- Tér- és mélylátás hiánya
- 0,9-0,3 , 0,8-0,4 , 0,7-0,5 , 0,6-0,6-nál rosszabb látásélesség
- +6,0 és -6,0 D –nál erősebb szemüvegviselése
A tanulmányi területre a rendkívüli felvételi eljárásban is lehet jelentkezni, megadott férőhely: 11 fő
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5.

3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható)
- pék (0007)
(Zárójelben a jelentkezési lapra írandó kódszám.)











Választható idegen nyelvek: angol és német.
Iskolánkban továbbtanulási lehetőséget biztosítunk a sajátos nevelési igényű tanulók számára is
(diszlexia, diszgráfia, 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.
Szakmára szóló egészségi alkalmasság:
Kizáró okok:
- Átlagon aluli fejlettség és izomerő
- A statikai rendszer és a végtagok minden anatómiai és funkcionális rendellenessége, betegsége,
ortopéd szakorvos javaslata szerint
- A szív és a keringési rendszer bármilyen idült betegsége vagy rendellenessége, a kardiológiai járóbeteg
szakellátás orvosának javaslata szerint
- Krónikus légzőszervi megbetegedések
- Epilepszia
- Idült bőrbetegségek
- Ízérzés- és szaglászavar
- 0,8-0,0 ,0,7-0,1 , 0,6-0,2 0,5-0,3 , 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség
A tanulmányi területre a rendkívüli felvételi eljárásban is lehet jelentkezni, megadott férőhely: 22 fő
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6.

3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható)
- szakács (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, diszgráfia, 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 9. évfolyamon iskolai tanműhelyben folyik, a
sikeres szintvizsga után gazdálkodó szervezetnél tanulószerződéssel.
Szakmára szóló egészségi alkalmasság:
Kizáró okok:
- Átlagon aluli fejlettség és izomerő
- A statikai rendszer és a végtagok minden anatómiai és funkcionális rendellenessége, betegsége,
ortopéd szakorvos javaslata szerint
- A szív és keringési rendszer idült betegsége, rendellenessége, szakellátás orvosának javaslata szerint
- Krónikus légzőszervi megbetegedések
- Epilepszia
- Idült bőrbetegségek
- Ízérzés- és szaglászavar
- 0,8-0,0 ,0,7-0,1 , 0,6-0,2 0,5-0,3 , 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség



A tanulmányi területre a rendkívüli felvételi eljárásban is lehet jelentkezni, megadott férőhely: 22 fő
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