Felvételi tájékoztató 2022-2023. tanévre
Képzési kínálatunk
Technikumi képzéseink
-

-

-

-

Egészségügy ágazat:
általános ápoló (tagozatkód: 8111) nappali képzés, 6 év, felvehető létszám: 12 fő
mentőápoló (tagozatkód: 8112) nappali képzés, 5 év, felvehető létszám: 12 fő
egészségügyi asszisztens (gyógyszertári asszisztens szakmairánnyal) - (tagozatkód:
8113) nappali képzés, 5 év, felvehető létszám: 10 fő
Informatika és távközlés ágazat:
szoftverfejlesztő és -tesztelő angol nyelvi előkészítő évvel (tagozatkód: 8114), nappali
képzés, 1+5 év, felvehető létszám: 34 fő
infokommunikációs hálózatépítő és - üzemeltető (tagozatkód: 8115) nappali képzés,
5 év, felvehető létszám: 34 fő
Sport ágazat:
fitnesz-wellness instruktor (tagozatkód: 8116) nappali képzés, 5 év, felvehető létszám:
17 fő
sportedző (labdarúgás) - sportszervező (tagozatkód: 8117) nappali képzés, 5 év,
felvehető létszám: 17 fő
Szociális ágazat:
kisgyermekgondozó, - nevelő (tagozatkód: 8118) nappali képzés, 5 év, felvehető
létszám: 26 fő

A középiskolai felvételi eljárás
Iskolánkban központi írásbeli vizsga nincs. A felvétel a tanulmányi eredmények alapján
történik, az átlagok számításának módja:
az általános iskola 7. osztályának év végi, és a 8. osztály félévi eredményei a következő
tantárgyakból:
-

magyar nyelv és irodalom
matematika
történelem
idegen nyelv
a választott szaknak megfelelő tantárgy (egészségügy és szociális ágazat: biológia,
informatika ágazat: informatika, sport ágazat: testnevelés)

Az iskolába történő felvétel feltétele: 3,0 tanulmányi átlag.
Alkalmassági vizsga
A technikumi osztályokba való felvétel feltétele az pályaalkalmassági és foglalkozásegészségügyi vizsgálaton való megfelelés.
Egészségügyi ágazatban a felsoroltakon kívül pszichikai alkalmassági vizsgálat a követelmény.

Informatika és távközlés ágazatban csak foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat
szükséges.
Sport ágazatra való jelentkezés feltétele az egyesületi keretek közötti sportolás, a foglalkozásegészségügyi alkalmassági, valamint a fizikai képesség, motoros képességek felmérési
vizsgálatán való megfelelés, továbbá tetszőleges úszásnemben mélyvízi 50 méteres úszás
teljesítése. Ez utóbbit csak a fitnesz-wellness instruktor képzésre jelentkezőknek kell
teljesíteni.
Szociális ágazatra jelentkezőknek pályaalkalmassági és foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton
kell megfelelni.
Iskolánk nyílt napja: 2021. november 25. csütörtök, 8:30
A nyílt napon való részvételhez előzetes regisztráció szükséges az iskola email címén:
szentgyorgyi.bgy@gmail.com vagy a szentgyorgyi@nmszc.hu
A regisztráció során kérjük feltüntetni a látogató nevét, ill. hogy melyik ágazati képzés érdekli
a tanulót. Szülőket is várunk ezen a napon, a járványügyi előírásokat betartva.
A regisztrációt 2021. november 23-án, kedden 12 órakor lezártnak tekintjük.
Az alkalmassági vizsga időpontja minden ágazat esetében: 2022. február 25. péntek,
15:00 óra.
A felvételi eljárás lebonyolítása
Minden ágazatra az általános felvételi eljárás keretében 2022. február 18-ig kell jelentkezni.
A felvételi jegyzéket 2022. március 16-án hozzuk nyilvánosságra.
Az iskolánkba jelentkező tanulókat 2022. április 29-ig értesítjük a felvétel eredményéről vagy
az elutasítás tényéről.
Egyéb információk az iskoláról: Iskolánk 70 éve kezdte meg működését. Az eltelt idő hatalmas
tapasztalatot ad és a szakma iránti elkötelezettséget jelenti minden itt tanító pedagógusnak.
Az oktatáspolitikai változások mindig új kihívások elé állították az intézményt. 2015. július 1-je
óta a Nógrád Megyei Szakképzési Centrum tagintézménye. Oktatótestületünk jól képzett,
motivált, a folyamatos megújulásra nyitott, fiatalos lendületű. Ezt a szellemiséget próbáljuk
diákjaink felé is közvetíteni a mindennapi munka során, akik tanulmányi átlagukkal egyenes
arányban szép ösztöndíjat is magukénak tudhatnak. Az intézmény duális partnerei a Dr.
Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet, ill. számos sportegyesület. Együttműködési
megállapodásunk két magyarországi felsőoktatási intézménnyel van, mely lehetővé teszi,
hogy tanulóink az iskolából technikusi oklevéllel léphessenek ki tanulmányai befejezésével.
Iskolánk a Magyar Vöröskereszt bázisiskolája. Sikeres ERASMUS pályázatok teszik lehetővé,
hogy külföldön töltsék diákjaink szakmai gyakorlatukat. Jól felszerelt egészségügyi
demonstrációs termek, informatikai szaktantermek, elektrotechnikai labor, kondicionáló
termek, tornacsarnok, kültéri fitnesz park áll rendelkezésünkre. Változatos diákprogramok,
tanulást támogató foglalkozások, számos sportolási lehetőség közül választhatnak a nálunk
tanuló diákok.

