
Tisztelt Szülők!
Kedves Diákok!
 

A 2020/2021-es tanévben tovább bővül 
iskolánk középfokú képzési palettája, a 
gimnáziumi osztály mellett szakképző is-
kolai képzést is biztosítunk iskolánk és a 
környékbeli települések diákjai számára. 
A gimnáziumi képzés során a tanulók sike-
resen készülhetnek fel a felsőfokú tovább-
tanulásra, vagy az érettségi vizsgára épülő 
szakmai képzéseken vehetnek majd részt. 
A szakképző iskolai képzéseken a külső 
partnerek bevonásának köszönhetően olyan 
gyakorlati felkészültséget szerezhetnek di-
ákjaink, amely jó esélyt biztosít majd elhe-
lyezkedésükhöz. Amennyiben mégis a to-
vábbtanulás mellett döntenek a diákok, a 
képzést követően két év alatt érettségi bi-
zonyítványt szerezhetnek intézményünkben. 
Színvonalas oktató-nevelő munkánkhoz 
megfelelő garanciát jelent nevelőtestületünk 
szakmai felkészültsége, tapasztalata, va-
lamint az intézményünket jellemző kiemel-
kedő technikai feltételrendszer és a minden 
igényt kielégítő eszközellátottság.

 Bujdosó Tibor 
igazgató

FELVÉTELI 
TÁJÉKOZTATÓ

Cím: 4251 Hajdúsámson, Kossuth utca 2-8.
Telefon: +36 52 590 400

E-mail: samsoniskola@samsoniskola.hu

A tanulók felvételéről vagy az eluta-
sításról 2020. április 30-ig értesítjük 
a jelentkezőket és az általános isko-
lákat.

MILYEN KÖVETELMÉNYEI 
VANNAK A FELVÉTELNEK?

MIKOR ÉRTESÜLNEK A 
JELENTKEZŐK A FELVÉTELRŐL?

Gimnáziumi képzés
A tanulmányi eredmények számítá-
sakor a hetedik évfolyam év végi és 
a nyolcadik évfolyam félévi osztály-
zatainak átlagát vesszük figyelembe, 
amelyből a felvételi rangsor kialakítá-
sához pontszámot képzünk. A tanul-
mányi eredményekbe a magatartás 
és a szorgalom jegyet nem számít-
juk be. Az osztályzatok átlagára ad-
ható maximális pontszám: 100 pont 

Szakképző iskolai képzés
A szakképző iskolai képzésre jelent-
kező tanulók rangsorolása a 7. évfo-
lyam év végi és a nyolcadik évfolyam 
félévi osztályzatai alapján történik. A 
tanulók a megadott keretszámig ve-
hetőek fel. 

A tanulóknak a szakképesítésre elő-
írt egészségügyi alkalmassági kö-
vetelményeknek meg kell felelni. 



 
MILYEN KÉPZÉSEKET 
AJÁNLUNK A DIÁKOKNAK? 

4 évfolyamos általános 
tantervű gimnáziumi képzés 
Kódszáma: 0001 
Emelt óraszám: angol, informatika, 
matematika 
Idegen nyelv: angol, német

3 évfolyamos szakképző 
iskolai képzés
Gépi és CNC 
forgácsoló 
szakképesítés 
(34 521 15) 
Kódszáma: 0021
Felvehető: 14 fő

Épület- és 
szerkezetlakatos 
szakképesítés 
(34 582 03) 
Kódszáma: 0022 
Felvehető: 14 fő

 
Hegesztő 
szakképesítés 
(34 521 06) 
Kódszáma: 0023 
Felvehető: 14 fő

Szociális ápoló 
és gondozó 
szakképesítés 
(34 762 01) 
Kódszáma: 0024 
Felvehető: 14 fő

HOL LESZ A KÖZÉPFOKÚ 
KÉPZÉS HELYSZÍNE? 

HOGYAN LEHET JELENTKEZNI A 
KÖZÉPFOKÚ KÉPZÉSRE? 

MILYEN ELEMEI LESZNEK A 
FELVÉTELI ELJÁRÁSNAK?

A képzés helyszínéül az újon-
nan épülő modern intézmény 
szolgál majd, amely végső álla-
potában tíz tanteremmel, két szak-
tanteremmel, egy laboratóriummal 
és csoportszobákkal fog rendelkezni. 

Az épületben látványos környezeti 
elemek, korszerű eszközök fogják tá-
mogatni a tanárok és a diákok mun-
káját. Emellett kiváló feltételeket 
kínál az intézmény a szabadidős te-
vékenységek hasznos eltöltéséhez is.

Intézményünk középfokú képzésére 
a nyolcadik évfolyamos diákoknak  
2020. február 19-ig lehet jelentkez-
ni a központi felvételi eljárás keretén 
belül.

A 2020/2021. tanévre intézményünk-
ben meghirdetett középfokú képzés-
re irányuló felvételi kérelmekről kizá-
rólag az általános iskolai tanulmányi 
eredmények alapján döntünk, így a 
jelentkező tanulóknak írásbeli vagy 
szóbeli vizsgát nem kell tenniük. 
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