Felvételi eljárás rendje
2020/2021. tanév
OM: 203378

I.

A felvételi rendszer működési módját a következő jogszabályok írják elő:
• 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről
• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
• 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet (a 2019/2020. tanév rendjéről) 2. számú
melléklete

II.

Az intézmény belső szabályait rögzítő dokumentumok a felvételi alapelveit rögzítik:
• A Pedagógiai Program
• Az SZMSZ tartalmazza a tanulók felvételét a tanulói jogviszony létrejöttét, megszüntetését.
• Iskolai Házirend

Ha a meghirdetett szakirányban a felvettek száma nem éri el a jogszabályban rögzített minimális mértéket, az intézmény más szakirányt ajánl fel a jelentkezőnek.
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Tanulmányi területek, tagozatkódok:
Pécsi Tudományegyetem Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola
Intézmény címe, tel. és fax száma: 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14./D
Intézmény honlapja és e-mail címe: www.szigeti.pte.hu, szigeti@pte.hu
Intézmény vezetője: Veiger Katalin
Intézmény pályaválasztási felelőse: Csepregi-Lőrincz Anikó

Tel./Fax.: 82/512-935

Tanulmányi lehetőségek és a tagozatok belső kódjai:
Technikumi (korábban szakgimnáziumi) képzés
Képzés
Évfolya- Alkalmazott tanbelső
mok száma
terv
kódja

Szakterület
jellemzői

0001

5

ágazati program
tantervre épülő
helyi tanterv

I. Egészségügy
ágazat

0002

5

ágazati program
tantervre épülő
helyi tanterv

I. Egészségügy
ágazat

Egyéb oktatási
jellemző
10. évfolyam végén ágazati
alapvizsga, valamint szakmai
irány választási lehetőség:
− Felnőtt beteg ápoló
− Csecsemő és gyermek ápoló
− Mentőápoló
10. évfolyam végén ágazati
alapvizsga, valamint szakmai
irány választási lehetőség:
− Fogászati asszisztens
− Gyógyszertári asszisztens
− Kardiológiai és angiológiai
asszisztens
− Radiográfiai asszisztens
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Képzési keret
(fő)

Tagozat képesítés
neve és száma (OKJ)

34

Gyakorló ápoló
(54 723 02)

34

Egészségügyi aszszisztens (54 723 05)

Fontos változások:
12. év végén: előrehozott érettségi vizsga lehetősége maximum 3 tárgyból - magyar, matematika, történelem

13. év végén: technikus vizsga és érettségi
Ösztöndíjak:
9. évfolyamtól Apáczai ösztöndíj, 11. évfolyamtól munkaszerződés

Szakképző (korábban szakközépiskolai) iskolai képzés
Képzés
belső
kódja
0003

Évfolyamok Alkalmazott tan- Szakterület jelszáma
terv
lemzői

3

ágazati program
tantervre épülő
helyi tanterv

III. Szociális
ágazat

Egyéb oktatási jellemző

9. évfolyam végén ágazati alapvizsga

Ösztöndíjak:
9. évfolyamtól Szakképzési ösztöndíj, 10. évfolyamtól munkaszerződés
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Képzési ke- Tagozat képesítés neve
ret (fő)
és száma (OKJ)

28

Szociális ápoló és
gondozó
(34 762 01)

Egyéb információk
Pályaválasztási fórum:
- Nyílt nap - interaktív egészségügy: 2019. november 8.
- Pályaválasztási nyílt nap: 2020. január 9.
Felvételi eljárás rendje: A technikumba és a szakképző iskolai osztályba jelentkezők felvételéről a 7. osztályos év végi és a
8. osztályos félévi eredmények alapján döntünk.
A beiratkozás feltétele mindegyik tagozaton az érvényes egészségügyi alkalmassági vizsgálat megléte.
Az egészségügyi alkalmasságot kizáró, vagy felülvizsgálandó okok, problémák:
-

Átlagon aluli fejlettség (gyenge fizikum)
Orthopédiai problémák (gerincferdülés)
Súlyos szívrendellenesség-enyhébb kardiológiai problémák esetén szakvélemény szükséges
Légzőszervi megbetegedések (asztma)
Halláscsökkenés, beszédértés zavara, beszédhiba
Bőrbetegségek
Fedetlen testrészek bőrének torzító elváltozásai
Epilepsia
Gyógyszer allergia-Penicillin-más egyéb gyógyszerérzékenység is kivizsgálandó
Látászavarok, színtévesztés

Pályaalkalmassági követelmény: nincs
Angol és német idegen nyelv választási lehetősége biztosított mindkét tagozaton.
A szakmai gyakorlat külső gyakorlati képzőhelyen történik, a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, illetve a Kaposvári Szociális Központ
intézményeiben.
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A felvételi eljárás ütemezése
Jelentkezés módja, határideje
2020. február 19.
Felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala
Határidő:
2020. március 16.
Helye:
az iskola honlapján
Tanulói adatlapok egyszeri módosításának lehetősége
A módosítás lehetősége az általános iskolában: 2020. március 19-20.
Helye:
az általános iskolában
A felvételi központ elektronikus formában megküldi a hozzánk jelentkezett tanulók névsorát
Határidő:
2020. március 26.
A felvételi központ a módosító tanulói adatlapok alapján a kiegészített jelentkezettek listáját megküldi iskolánknak
Határidő:
2020. április 6.
Iskolánk az ideiglenes felvételi jegyzéket megküldi a Felvételi központnak
Határidő:
2020. április 8.
A felvételi központ egyezteti az igazgatói döntést, kialakítja a végeredményt, és
megküldi iskolánknak az egyeztetett felvételi jegyzéket.
Határidő:
2020. április 23.
Iskolánk levélben megküldi a felvételi eredményeket a tanulóknak, illetve az általános iskolák igazgatóinak
Határozat felvételről, orvosi alkalmassági vizsgálatról, beiratkozásról.
Határozat elutasításról.
Határidő:
2020. április 30.
Jogorvoslati lehetőség
A tanuló a határozat ellen jogorvoslattal élhet a határozat kézhezvételétől
számított 15 napon belül.
A jogorvoslati kérelmet az iskola fenntartójához (Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar dékánja részére, 7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.) kell címezni, a kérelmet az iskolában kell leadni, melyet
az iskola továbbít a címzettnek.
SNI tanulók felvétele
Iskolánk szakmai alapdokumentuma és pedagógiai programja alapján
sajátos nevelésű igényű tanulókat integráltan oktat. Feltétel: egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek megfelelés.
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