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Tisztelt Érdeklődő!
Iskolánk a 2011/2012-es tanévre a 11/994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. számú mellékletének 9.2 pontja alapján
rendkívüli felvételi eljárást ír ki az alábbiak szerint:
Betöltetlen férőhelyek a 2011/2012-es tanévre
Gimnázium
Tagozat: 01 - betöltetlen férőhely: 2
• 4 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő a 9. évfolyamon angol nyelvből; "általános" tanterv; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol, a második idegen nyelv a(z) német vagy a(z) olasz vagy a(z)orosz;
Tagozat: 02 – betöltetlen férőhely: 10
• 4 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő a 9. évfolyamon német nyelvből; "általános" tanterv; az első
idegen nyelv(ek) a(z) német, a második idegen nyelv a(z) angol vagy a(z) olasz vagy a(z) orosz;
Tagozat: 03 – betöltetlen férőhely: 25
• 4 évfolyamos; "általános" tanterv; emelt szintű oktatás informatika tantárgyból; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német, a második idegen nyelv a(z) olasz vagy a(z) orosz;
Tagozat: 04 – betöltetlen férőhely: 7
• 4 évfolyamos; "általános" tanterv; emelt szintű oktatás angol tantárgyból; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol, a második idegen nyelv a(z) német vagy a(z) olasz vagy a(z) orosz;
Tagozat: 05 – betöltetlen férőhely: 1
• 4 évfolyamos; "általános" tanterv; emelt szintű oktatás német tantárgyból; az első idegen nyelv(ek)
a(z) német, a második idegen nyelv a(z) angol vagy a(z) olasz vagy a(z) orosz;
Szakközépiskola
Tagozat: 11 – betöltetlen férőhely: 13
• 4 évfolyamos; "általános" tanterv; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; emelt szintű
oktatás informatikai alapismeretek tantárgyból; elméleti és gyakorlati informatika szakmacsoportos
alapozó oktatás;
Tagozat: 12 – betöltetlen férőhely: 9
• 4 évfolyamos; "általános" tanterv; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; emelt szintű
oktatás gépészeti alapismeretek tantárgyból; elméleti és gyakorlati gépészet szakmacsoportos alapozó
oktatás;
Tagozat: 13– betöltetlen férőhely: 13
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•

4 évfolyamos; "általános" tanterv; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; emelt szintű
oktatás könnyűipari alapismeretek tantárgyból; elméleti és gyakorlati könnyűipar szakmacsoportos
alapozó oktatás;

Szakiskola
Tagozat: 21– betöltetlen férőhely: 6
• 2 évf. + a szakképzési évfolyamok; „általános” szakiskolai kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) a(z)
angol vagy a(z) német; a szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás területe(i): gépészet; a
szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: gépi
forgácsoló, géplakatos, hegesztő.
Tagozat: 22– betöltetlen férőhely: 7
• 2 évf. + a szakképzési évfolyamok; „általános” szakiskolai kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) a(z)
angol vagy a(z) német; a szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás területe(i): könnyűipar; a
szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: férfiszabó,
női szabó;
Tagozat: 23– betöltetlen férőhely: 10
• 10 hónapos, a szakképzést előkészítő oktatás a szakképzésbe történő bekapcsolódáshoz szükséges
elméleti és gyakorlati tudáselemek megszerzésére, alapfokú iskolai végzettség megszerzése nélkül [Kt.
27. § (8) d)]; felzárkóztató oktatási program; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a
kilencedik évfolyamon a szakmacsoportban folyó szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás
területe(i): gépészet; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek)
megszerzése: géplakatos, hegesztő;
Tagozat: 24– betöltetlen férőhely: 10
• 10 hónapos, a szakképzést előkészítő oktatás a szakképzésbe történő bekapcsolódáshoz szükséges
elméleti és gyakorlati tudáselemek megszerzésére, alapfokú iskolai végzettség megszerzése nélkül [Kt.
27. § (8) d)]; felzárkóztató oktatási program; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a
kilencedik évfolyamon a szakmacsoportban folyó szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás
területe(i): mezőgazdaság; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő
szakképesítés(ek) megszerzése: haszonállat-gondozó, gazda, majorgép-kezelő, növénytermesztési
gépüzemeltető, gépkarbantartó;
A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 8. számú melléklet a
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelete tartalmazza a középfokú iskolákba történő jelentkezés rendjét és a felvételi
eljárás szabályait. Ennek értelmében:
9.1. Az iskola igazgatója a felvételi döntésekről szóló értesítések megtörténte után a következő tanév első
napjáig rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.
9.2. Abban az esetben, ha az általános felvételi eljárás keretében a középiskolába felvehető tanulói létszám
kevesebb mint kilencven százalékát sikerült betölteni, a rendkívüli felvételi eljárást ki kell írni. A kiírást meg
kell küldeni a székhely szerint illetékes önkormányzat jegyzőjének, főjegyzőjének, továbbá a hivatalnak,
amely a megküldött és összesített adatokat közzéteszi az interneten, és megküldi a főjegyzők részére.
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A 22/2010. (V. 13.) OKM rendelet a 2010/2011. tanév rendjéről 3. számú melléklet a 22/2010. (V. 13.) OKM
rendelet alapján a következőket vettük figyelembe:
A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. számú
mellékletében meghatározott középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2010/2011.
tanévben

2011. 05. 02–13.

2011. 05. 02.–08. 31.
2011. 05. 17.
2011. 05. 27.
2011. 06. 15.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi
eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót
vettek fel.
A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.
A 2011. 05. 13-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető
iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.
A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás
befejezése a fenntartónál.
Ha a tanköteles tanulót nem vették fel középfokú iskolába, az
általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye
(vagy tartózkodási helye) szerint illetékes települési önkormányzat
jegyzőjének.

Tisztelettel:

Magyar István
igazgató

Szeghalom, 2011. május 02.
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