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1. Továbbhaladás intézményünk kilencedik évfolyamára 

Az intézményünk nyolcadik évfolyamos diákjai a kilencedik évfolyamon induló 

képzéseken folytathatják tanulmányaikat ebben a 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. 

2. A nyolcadikos diákok számára választható képzés  

 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) 
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- Mezőgazdaság és erdészet ágazat 

Kódszáma: 0024 

Felvehető: 10 fő 

Megszerezhető szakképzettség: 

Kertész (4 0812 17 03) 

3. A belső eljárás időrendje 

Határidők  

2021. november 25. A belső jelentkezési lapok leadása 

2021. november 30. A nevelőtestület döntése a továbbhaladásról 

2021. december 02. A szülők tájékoztatása a döntés eredményéről 

2022. május 19. Pótló belső jelentkezési lapok leadása 

2022. május 23. Döntés a továbbhaladásról 

2022. május 26. A szülők tájékoztatása a döntés eredményéről 

2022. június 21-23. Beiratkozás a középfokú képzésre 

4. A jelentkezés módja 

A 2023/2024. tanévben intézményünkben választható általános gimnáziumi és szakképző 

iskolai képzésre a nyolcadik évfolyamos diákoknak jelentkezni a megadott határidőig 

(2022. november 25.) a belső jelentkezési lapon lehet, amely az iskola szülői titkárságán 

igényelhető.  

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 a 

pályaalkalmassági vizsgálatok függvényében. 

5. A gimnáziumi képzésre történő továbbhaladás feltételei  

Iskolánk nyolcadik évfolyamos tanulói akkor folytathatják tanulmányaikat a gimnázium 

kilencedik évfolyamán, amennyiben az ötödik, hatodik, hetedik évfolyamokon kapott év 

végi osztályzatok átlaga legalább 4,00.  

A 3,5-4,00 közötti teljesítmény esetén a tantestület az összes körülményt és mérlegelve 

dönt a felvételről.  
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6. A szakképző iskolai képzésre történő továbbhaladás feltételei  

Iskolánk nyolcadik évfolyamos tanulói akkor folytathatják tanulmányaikat a szakképző 

iskola kilencedik évfolyamán, amennyiben az ötödik, hatodik, hetedik évfolyamokon 

kapott év végi osztályzatok átlaga legalább 3,00, és a szóbeli elbeszélgetés eredménye 

megfelelő. 

A 3,0 alatti eredmény esetén a tantestület az összes körülményt mérlegelve dönt a 

felvételről. A tanulók a megadott keretszámig vehetőek fel.  

A tanulóknak a szakképesítésre előírt egészségügyi alkalmassági követelményeknek meg 

kell felelni. 

7. Döntés a továbbhaladásra jelentkező tanulók felvételéről 

A nevelőtestület november 30-ig hozza meg a döntést a továbbhaladásra történő 

jelentkezés elfogadásáról. A döntésről a szülők december 03-ig írásban kapnak értesítést. 

Abban az esetben, ha a tanulók a meghatározott feltételek alapján nem nyernek felvételt 

a továbbhaladásra, részt kell venniük a külső felvételi eljárásban. Ez esetben a tanulóknak 

ki kell tölteniük és be kell nyújtaniuk a jelentkezési lapot minden választott középfokú 

iskolába, amelyek között saját intézményünk is szerepelhet. Amennyiben teljesítik a 

felvételi követelményeket, felvételt nyernek középfokú képzéseinkre. 

8. Pótjelentkezés a továbbhaladásra 

Azon tanulóink, akik a belső eljárás keretében nem jelentkeztek az intézményen belüli 

továbbhaladásra és a középfokú felvételi eljárás során nem nyertek felvételt a megjelölt 

intézményekbe pótlólag jelentkezhetnek képzésünkre a megadott határidőig (2023. 

május 19.). Az ehhez szükséges belső jelentkezési lap az iskola szülői titkárságán 

igényelhető.  

A felvételi követelmények teljesülése esetén a diákok felvételt nyernek intézményünkbe, 

amelyről 2023. május 26-ig kapnak értesítést. 

 

Hajdúsámson, 2022. október 10.     

 

Bujdosó Tibor 

igazgató 

 


