
  

Keresési eredmények
2019.01.03. 9:12
41 db tanulmányi terület 1 intézményben, 12 feladatellátási helyen

203060 Miskolci Szakképzési Centrum, Miskolc
Miskolci SZC Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma, Miskolc
Postazási cím 3525 Miskolc, Hősök tere 1

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

203060 002 0101

szakgimnázium
4 évfolyam
szakgimnáziumi kerettantervek
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):
angol, német
a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi
írásbeli vizsga eredménye alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
kereskedelem ágazat
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: kereskedő

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

203060 002 0102

szakgimnázium
angol nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyam
szakgimnáziumi kerettantervek
emelt szintű oktatás  angol nyelv  tantárgy(ak)ból
emelt óraszám  angol nyelv  tantárgy(ak)ból
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):  angol
a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike):
német
a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi
írásbeli vizsga eredménye alapján
közgazdaság ágazat
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: pénzügyi-számviteli ügyintéző
megjegyzés: kezdő angol

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

203060 002 0103

szakgimnázium
német nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyam
szakgimnáziumi kerettantervek
magyar- német két tanítási nyelvű iskolai oktatás
emelt szintű oktatás  német nyelv  tantárgy(ak)ból
emelt óraszám  német nyelv  tantárgy(ak)ból
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):
német
a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike):
angol
a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi
írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján
turisztika ágazat
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: turisztikai szervező, értékesítő
megjegyzés: kezdő német

Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Szakgimnáziuma, Miskolc
Postazási cím 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 7

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

A tanulmányi terület
kódja

szakgimnázium
4 évfolyam



hely kódja

203060 004 0160
szakgimnáziumi kerettantervek
emelt óraszám  ágazati szakmai tárgy(ak), matematika  tantárgy(ak)ból
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):
angol, német
a tanulmányi területre beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi
írásbeli vizsga eredménye alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
villamosipar és elektronika ágazat
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: erősáramú elektrotechnikus
megjegyzés: haladó angol, iskolai tanműhely biztosított, tehetséggondozás,
honvédelmi alapismeretek tantárgy oktatása

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

203060 004 0170

szakgimnázium
4 évfolyam
szakgimnáziumi kerettantervek
emelt óraszám  ágazati szakmai tárgy(ak), matematika  tantárgy(ak)ból
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):
angol, német
a tanulmányi területre beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi
írásbeli vizsga eredménye alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
villamosipar és elektronika ágazat
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: elektronikai technikus
megjegyzés: haladó angol, iskolai tanműhely biztosított, tehetséggondozás,
honvédelmi alapismeretek tantárgy oktatása

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

203060 004 0180

szakgimnázium
4 évfolyam
szakgimnáziumi kerettantervek
emelt óraszám  ágazati szakmai tárgy(ak), matematika  tantárgy(ak)ból
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):
angol, német
a tanulmányi területre beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi
írásbeli vizsga eredménye alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
villamosipar és elektronika ágazat
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: automatikai technikus
megjegyzés: haladó angol, iskolai tanműhely biztosított, tehetséggondozás,
honvédelmi alapismeretek tantárgy oktatása

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

203060 004 0200

szakgimnázium
4 évfolyam
szakgimnáziumi kerettantervek
emelt óraszám  ágazati szakmai tárgy(ak), matematika  tantárgy(ak)ból
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):  angol
a tanulmányi területre hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos,
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi
írásbeli vizsga eredménye alapján
informatika ágazat
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: informatikai rendszerüzemeltető
megjegyzés: csoportbontás, haladó angol, tehetséggondozás, honvédelmi
alapismeretek tantárgy oktatása



Miskolci SZC Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnáziuma, Miskolc
Postazási cím 3529 Miskolc, Szigethy Mihály utca 8

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

203060 007 0325

szakgimnázium
4 évfolyam
szakgimnáziumi kerettantervek
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):  angol
a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike):
német
a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi
írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
szociális ágazat
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: kisgyermekgondozó, -nevelő

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

203060 007 0345

szakgimnázium
4 évfolyam
szakgimnáziumi kerettantervek
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):  angol
a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike):
német
a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi
írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
egészségügy ágazat
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: gyakorló mentőápoló

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

203060 007 0350

szakgimnázium
4 évfolyam
szakgimnáziumi kerettantervek
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):  angol
a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike):
német
a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi
írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
egészségügy ágazat
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: gyakorló ápoló

Miskolci SZC Andrássy Gyula Gépipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Miskolc
Postazási cím 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán  utca 10

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

203060 011 0001

szakgimnázium
4 évfolyam
szakgimnáziumi kerettantervek
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):
angol, német
a tanulmányi területre beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi
írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
gépészet ágazat
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: gépgyártástechnológiai technikus
megjegyzés: hiányszakma, iskolai tanműhely biztosított



Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

203060 011 0002

szakgimnázium
4 évfolyam
szakgimnáziumi kerettantervek
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):
angol, német
a tanulmányi területre hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos,
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi
írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján
informatika ágazat
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: cad-cam informatikus
megjegyzés: iskolai tanműhely biztosított

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

203060 011 0004

szakgimnázium
4 évfolyam
szakgimnáziumi kerettantervek
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):
angol, német
a tanulmányi területre beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi
írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
gépészet ágazat
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: mechatronikai technikus
megjegyzés: iskolai tanműhely biztosított

Miskolci SZC Baross Gábor Szakgimnáziuma, Miskolc
Postazási cím 3532 Miskolc, Rácz Ádám utca 54-56

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

203060 013 0051

szakgimnázium
4 évfolyam
szakgimnáziumi kerettantervek
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):
angol, német
a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények alapján
közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
megjegyzés: gyakorlati hely biztosított

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

203060 013 0052

szakgimnázium
4 évfolyam
szakgimnáziumi kerettantervek
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):
angol, német
a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: vasútforgalmi szolgálattevő
megjegyzés: gyakorlati hely biztosított

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

203060 013 0053

szakgimnázium
4 évfolyam
szakgimnáziumi kerettantervek
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):



angol, német
a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények alapján
közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: postai üzleti ügyintéző
megjegyzés: gyakorlati hely biztosított

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

203060 013 0054

szakgimnázium
4 évfolyam
szakgimnáziumi kerettantervek
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):
angol, német
a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
közlekedésgépész ágazat
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője
megjegyzés: gyakorlati hely biztosított

Miskolci SZC Fazola Henrik Építőipari és Művészeti Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Miskolc
Postazási cím 3534 Miskolc, Gagarin utca 54

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

203060 014 0251

szakgimnázium
4 évfolyam
szakgimnáziumi kerettantervek
művészeti tanulmányi terület
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):
angol, német
a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények alapján
további művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
képző- és iparművészet ágazat
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: grafikus

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

203060 014 0252

szakgimnázium
4 évfolyam
szakgimnáziumi kerettantervek
művészeti tanulmányi terület
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):
angol, német
a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények alapján
további művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
képző- és iparművészet ágazat
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: ötvös

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

203060 014 0253

szakgimnázium
4 évfolyam
szakgimnáziumi kerettantervek
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):
angol, német
a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges



faipar ágazat
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: faipari technikus

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

203060 014 0255

szakgimnázium
4 évfolyam
szakgimnáziumi kerettantervek
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):
angol, német
a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
vegyész ágazat
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: vegyész technikus

Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Szakgimnáziuma, Miskolc
Postazási cím 3525 Miskolc, Palóczy utca 3

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

203060 015 0351

szakgimnázium
4 évfolyam
szakgimnáziumi kerettantervek
emelt óraszám  ágazati szakmai tárgy(ak), angol nyelv, informatika,
matematika, német nyelv  tantárgy(ak)ból
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):
angol, német
a tanulmányi területre hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos,
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi
írásbeli vizsga eredménye alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
villamosipar és elektronika ágazat
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: elektronikai technikus
megjegyzés: 9. évfolyamtól csoportbontás, tehetséggondozás

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

203060 015 0352

szakgimnázium
4 évfolyam
szakgimnáziumi kerettantervek
emelt óraszám  ágazati szakmai tárgy(ak), angol nyelv, informatika,
matematika  tantárgy(ak)ból
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):  angol
a tanulmányi területre hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos,
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi
írásbeli vizsga eredménye alapján
informatika ágazat
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: szoftverfejlesztő
megjegyzés: 9. évfolyamtól csoportbontás, ösztöndíj, tehetséggondozás

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

203060 015 0353

szakgimnázium
4 évfolyam
szakgimnáziumi kerettantervek
emelt óraszám  ágazati szakmai tárgy(ak), angol nyelv, informatika,
matematika  tantárgy(ak)ból
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):  angol
a tanulmányi területre hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos,
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi
írásbeli vizsga eredménye alapján
informatika ágazat



a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: műszaki informatikus
megjegyzés: 9. évfolyamtól csoportbontás, tehetséggondozás

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

203060 015 0354

szakgimnázium
4 évfolyam
szakgimnáziumi kerettantervek
emelt óraszám  ágazati szakmai tárgy(ak), angol nyelv, informatika,
matematika, német nyelv  tantárgy(ak)ból
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):
angol, német
a tanulmányi területre hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos,
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi
írásbeli vizsga eredménye alapján
távközlés ágazat
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: távközlési technikus
megjegyzés: 9. évfolyamtól csoportbontás, tehetséggondozás

Miskolci SZC Kós Károly Építőipari Szakgimnáziuma, Miskolc
Postazási cím 3527 Miskolc, Latabár Endre utca 1

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

203060 016 0401

szakgimnázium
4 évfolyam
szakgimnáziumi kerettantervek
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):
angol, francia, német
a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
építőipar ágazat
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: magasépítő technikus
megjegyzés: csoportbontás, iskolai tanműhely biztosított, tanulószerződés,
tehetséggondozás

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

203060 016 0402

szakgimnázium
4 évfolyam
szakgimnáziumi kerettantervek
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):
angol, francia, német
a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
építőipar ágazat
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: vasútépítő és -fenntartó technikus
megjegyzés: csoportbontás, iskolai tanműhely biztosított, tanulószerződés,
tehetséggondozás

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

203060 016 0403

szakgimnázium
4 évfolyam
szakgimnáziumi kerettantervek
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):
angol, francia, német
a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
épületgépészet ágazat
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: épületgépész technikus



megjegyzés: csoportbontás, iskolai tanműhely biztosított, tanulószerződés,
tehetséggondozás

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

203060 016 0404

szakgimnázium
4 évfolyam
szakgimnáziumi kerettantervek
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):
angol, francia, német
a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
környezetvédelem ágazat
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: környezetvédelmi technikus
megjegyzés: csoportbontás, iskolai tanműhely biztosított, tanulószerződés,
tehetséggondozás

Miskolci SZC Szemere Bertalan Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Miskolc
Postazási cím 3529 Miskolc, Ifjúság utca 16-20.

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

203060 018 0601

szakgimnázium
4 évfolyam
szakgimnáziumi kerettantervek
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):
angol, német
felvétel a tanulmányi eredmények alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
közlekedésgépész ágazat
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: autószerelő
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

203060 018 0602

szakgimnázium
4 évfolyam
szakgimnáziumi kerettantervek
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):
angol, német
felvétel a tanulmányi eredmények alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
közlekedésgépész ágazat
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: autóelektronikai műszerész
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

203060 018 0603

szakgimnázium
4 évfolyam
szakgimnáziumi kerettantervek
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):
angol, német
felvétel a tanulmányi eredmények alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
szépészet ágazat
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: fodrász
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

203060 018 0604

szakgimnázium
4 évfolyam
szakgimnáziumi kerettantervek
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):
angol, német
felvétel a tanulmányi eredmények alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
szépészet ágazat
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: kozmetikus
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított



Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

203060 018 0605

szakgimnázium
4 évfolyam
szakgimnáziumi kerettantervek
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):
angol, német
felvétel a tanulmányi eredmények alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
sport ágazat
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: sportedző (a sportág megjelölésével)
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, sportágak: kézilabda, úszás,
vízilabda, jégkorong, labdajáték, atlétika, evezés, torna, küzdősport

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

203060 018 0606

szakgimnázium
4 évfolyam
szakgimnáziumi kerettantervek
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):
angol, német
felvétel a tanulmányi eredmények alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
rendészet és közszolgálat ágazat
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: rendőr tiszthelyettes
megjegyzés: kötelező kollégiumi elhelyezés

Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Miskolc
Postazási cím 3532 Miskolc, Herman Ottó utca 2

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

203060 019 0651

szakgimnázium
4 évfolyam
szakgimnáziumi kerettantervek
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):
angol, német
a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi
írásbeli vizsga eredménye alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
vendéglátóipar ágazat
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: vendéglátásszervező
megjegyzés: haladó angol, haladó német, kezdő angol, kezdő német

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

203060 019 0652

szakgimnázium
4 évfolyam
szakgimnáziumi kerettantervek
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):
angol, német
a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi
írásbeli vizsga eredménye alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
kereskedelem ágazat
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: kereskedelmi képviselő
megjegyzés: haladó angol, haladó német, kezdő angol, kezdő német

Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnáziuma, Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma,
Mezőkövesd
Postazási cím 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 146

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

szakgimnázium
4 évfolyam
szakgimnáziumi kerettantervek



203060 022 0556 a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):
angol, német
a tanulmányi területre beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
rendészet és közszolgálat ágazat
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: közszolgálati ügyintéző
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, tehetséggondozás, emelt szintű
oktatás 11-12. évfolyamon választható

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

203060 022 0557

szakgimnázium
4 évfolyam
szakgimnáziumi kerettantervek
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):
angol, német
a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos
(gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, autizmus
spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények alapján
közgazdaság ágazat
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: pénzügyi-számviteli ügyintéző
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, tehetséggondozás, emelt szintű
oktatás 11-12. évfolyamon választható

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

203060 022 0558

szakgimnázium
4 évfolyam
szakgimnáziumi kerettantervek
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):
angol, német
a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos
(gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, autizmus
spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
ügyvitel ágazat
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: irodai titkár
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, tehetséggondozás, emelt szintű
oktatás 11-12. évfolyamon választható

Miskolci SZC Mezőcsáti Gimnáziuma és Szakképző Iskolája, Mezőcsát
Postazási cím 3450 Mezőcsát, Kossuth Lajos  utca 12.

Az iskola OM
azonosítója:

A tanulmányi területet
meghirdető feladatellátási

hely kódja

A tanulmányi terület
kódja

203060 026 0503

szakgimnázium
4 évfolyam
szakgimnáziumi kerettantervek
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike):
angol, német
a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
könnyűipar ágazat
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés
megszerzése: bőrfeldolgozó-ipari technikus


