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1. Az intézmény OM azonosítója: 031150 

2. A meghirdetett tanulmányi területek 

 4 évfolyamos általános tantervű gimnáziumi képzés  

Kódszáma: 0001 

Emelt óraszám: angol, informatika, matematika 

Idegen nyelv: angol, német 

 3 évfolyamos szakképző iskolai képzés 

- Gépészet ágazat 

Felvehető: 20 fő 

Megszerezhető szakképzettség: 

Kódszáma: 0121 Gépi és CNC forgácsoló (4 0715 10 07) 

Kódszáma: 0221 Épület- és szerkezetlakatos (4 0732 10 03) 

Kódszáma: 0321 Hegesztő (4 0715 10 08) 

- Szociális ágazat 

Kódszáma: 0022 

Felvehető: 10 fő 

Megszerezhető szakképzettség: 

Szociális ápoló és gondozó (4 0923 22 03) 

- Turizmus és vendéglátás ágazat 

Felvehető: 20 fő 

Megszerezhető szakképzettség: 

Kódszáma: 0323 Cukrász (4 1013 23 01) 

Kódszáma: 0223 Szakács (4 1013 23 05) 

Kódszáma: 0123 Pincér – vendégtéri szakember (4 1013 23 04) 

- Mezőgazdaság és erdészet ágazat 

Kódszáma: 0024 

Felvehető: 10 fő 

Megszerezhető szakképzettség: 

Kertész (4 0812 17 03) 
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3. A felvételi eljárás rendje 

Határidők 
 

2023. február 22. A jelentkezési lapok leadása 

2023. március 17. A felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása 

2023. március 21-22.  
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános 

iskolában 

2023. április 28.  
A felvételről vagy az elutasításról szóló értesítés elküldése a 

jelentkezőknek és az általános iskoláknak 

2023. június 21-23. Beiratkozás a gimnáziumi és szakképző iskolai képzésre 

4. A felvételi eljárás elemei 

A 2023/2024. tanévre intézményünkben meghirdetett középfokú képzésre irányuló 

felvételi kérelmekről az általános iskolai tanulmányi eredmények és a felvételi 

elbeszélgetés alapján döntünk, a jelentkező tanulóknak írásbeli vagy szóbeli vizsgát nem 

kell tenniük. A felvételi elbeszélgetés célja a tanulói motiváltság feltárása. 

5. A jelentkezés a középfokú képzésre 

Intézményünk középfokú képzésére a nyolcadik évfolyamos diákoknak jelentkezni a 

megadott határidőig (2023. február 22.) a kiadott jelentkezési lapon lehet, amelyet a 

tanulók saját iskolájukban igényelhetnek. A jelentkezési lapokat az általános iskolák 

juttatják el iskolánkba. 

A tanulmányi területekre mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés 

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 

6. A felvételi kérelmek elbírálása a gimnáziumi és a szakképző iskolai 

képzésben 

A tanulmányi eredmények számításakor a hetedik évfolyam év végi és a nyolcadik 

évfolyam félévi osztályzatainak átlagát vesszük figyelembe, amelyből a felvételi rangsor 

kialakításához pontszámot képzünk. A tanulmányi eredményekbe a magatartás és a 

szorgalom jegyet nem számítjuk be. Az osztályzatok átlagára adható maximális pontszám: 

80 pont. A felvételi elbeszélgetésen elérhető pontszám: 20 pont. 

A felvételi rangsor kialakításánál a felvételi eredményeket vesszük figyelembe. Az azonos 

teljesítményt elérő tanulók közül előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű 
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tanulót, ezt követően azt, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola 

székhelyének településén található. 

A szakképző iskolai képzésben a tanulóknak a szakképesítésre előírt egészségügyi 

alkalmassági követelményeknek meg kell felelni. 

7. Továbbhaladási feltételek a középfokú képzésre intézményünk 

nyolcadikos diákjainak  

Az intézményünk nyolcadik évfolyamos diákjai a kilencedik évfolyamon induló 

képzéseken folytathatják tanulmányaikat a továbbhaladási szabályzatban meghatározott 

feltételek teljesítése esetén. A továbbhaladás belső eljárás keretében valósul meg, a 

jelentkezés elfogadása esetén a tanulóknak nem kell részt venniük a külső felvételi 

eljárásban. 

8. Tájékoztatás 

Az intézményünk fenntartója a Hit Gyülekezete egyház, viszont az iskola világnézetileg 

semleges oktató-nevelő munkát folytat. Az iskola tanulóira vonatkozóan a Pedagógiai 

Program, a Házirend és a Szervezeti Működési Szabályzat hitéleti és szellemi előírásokat 

nem fogalmaz meg. 

 

 

Hajdúsámson, 2022. október 10. 

 

 

Bujdosó Tibor 

igazgató 

 


