Beiskolázási tájékoztató a 2019/2020-as tanévre
Iskolánk OM azonosítója: 203031
Telephely (Tanulmányi területet meghirdető feladatellátási kód): 002
Motivált tanári karral, jól felszerelt tanműhellyel, diákbarát módszerekkel várjuk a hozzánk jelentkező
Nyolcadikosokat. Iskolánk Budapest bármelyik kerületéből és vidékről is könnyen megközelíthető.
Duális képzésünkben szakmai partnereink közé tartozik az összes nagy állami közszolgáltató cég mellett
számos kisebb és nagyobb hazai vállalkozás.
Iskolánk a 2019/2020-as tanévben az alábbi képzéseket indítja:
Tanulmányi
terület kódja
0091

0092

0093
0094

Tagozat/tanulmányi
Képzés időtartama
terület megnevezése
Szakgimnáziumi képzés (régi szakközépiskola)
Épületgépész ágazat
4 év érettségire való felkészítés
(9-12. évfolyam) + 1 év technikus
képzés (5/13. évfolyam)
Szakközépiskolai képzés (régi szakiskolai képzés
Központifűtés- és
3 éves képzés a komplex szakmai
gázhálózatvizsgáig (1/9-3/11. évfolyam)
rendszerszerelő
Víz-, csatorna és közmű3 éves képzés a komplex szakmai
rendszerszerelő
vizsgáig (1/9-3/11. évfolyam)
Hűtő- és légtechnikai
3 éves képzés a komplex szakmai
rendszerszerelő
vizsgáig (1/9-3/11. évfolyam)

Megjegyzés

A szakmai
vizsga után 2
éves érettségire
való felkészítés
nappali vagy
esti tagozaton

Iskolánk a felvételi kérelmekről az alábbiak szerint dönt: szakgimnázium és szakközépiskola esetén
is a tanulmányi eredmények és a szóbeli meghallgatás, továbbá a szakképzésre vonatkozó jogszabályok
szerinti egészségügyi követelmények teljesítése (szakközépiskolai tanulók orvosi alkalmassági
vizsgálaton vesznek részt a beiratkozás napján).
Tanulmányi eredmények (általános iskolából hozott pontok)




Szakgimnázium esetében: Intézményünk az általános iskola 7. osztály év végi és 8.
félévi eredményeket veszi figyelembe matematikából, magyarból, történelemből,
nyelvből és fizikából.
Szakközépiskola esetében: Intézményünk az általános iskola 7. osztály év végi és 8.
félévi eredményeket veszi figyelembe matematikából, magyarból, történelemből,
nyelvből és fizikából

osztály
idegen
osztály
idegen

Központi írásbeli felvételi: iskolánkban nincs
Szóbeli meghallgatás minden képzési típusban: A felvételi elbeszélgetés során, a szóbeli
meghallgatáson a tanuló az érdeklődését, személyiségét, kommunikációs képességét, motivációját
feltérképező beszélgetésen vesz részt. A szóbeli meghallgatás 2019. február 21. és március 14. között
lesz, a pontos időpontot iskolánk honlapján a későbbiekben közzétesszük.
Szakközépiskolás tanulóink a 2/10. évfolyamtól kezdődően havi juttatásban részesülnek, a
hiányszakmák ösztöndíjairól a későbbiekben adunk információt.
SNI-s tanulók esetén kérjük a szülőket, hogy vegyék fel az iskolával a kapcsolatot a
titkarsag@aranymszki.hu vagy a nemethkatalin@aranymszki.hu e-mail címek egyikén.

