A felvételi eljárás rendje
fontos tudnivalók.

További fontos információk

Iskolánk nem szervez központi felvételi vizsgát a
technikumi osztályokba jelentkezők számára

Iskolánk OM azonosító száma 203055/011
Képzési formák és kódszámok

A technikumi osztályokba jelentkező tanulók felvétele
intézményünkbe az általános iskolai tanulmányi átlageredmény
alapján történik.
2020. november 18-ig az Oktatási Hivatal közzéteszi a nyolcadik
évfolyamok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező
középiskolák jegyzékét.

Szerencsi Szakképzési Centrum

általános tantervű „Z” generációs gimnáziumi
osztály jelenismeret és munkapiac és
közgazdasági és pénzügyi alapismeretek
tantárgyi specifikációval
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2020. december 4-ig a tanulók jelentkezése a központi írásbeli
felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi
vizsgaszervező intézménybe.

általános tantervű gimnáziumi osztály
honvédelmi alapismeretek
tantárgyi specifikációval
1112

2021. január 23. 10.00 Központi írásbeli felvételi vizsgák a
kilencedik évfolyamra.

egészségügyi technikumi osztály
- gyakorló ápoló szakirány

2021. január 28. 14.00 pótló központi felvételi vizsga.
2021.február 8. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező
intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az
írásbeli eredményéről a tanulókat.

2021. február 19-ig az általános iskola továbbítja a tanulói
jelentkezési lapokat.
2021. február 25. Szóbeli meghallgatás: gimnázium,
2021. február 26. Motivációs elbeszélgetés: technikum,
2021. február 27. Motivációs elbeszélgetés: szakképző
iskola.
2021. március 16-ig a középfokú iskola nyilvánosságra
hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.
2021. március 22-23. A tanulói adatlapok módosításának
lehetősége az általános iskolában.
2021. április 30-ig a jelentkezők és az általános iskolák
értesítése a felvételről, vagy elutasításról
2021. június 22. 9.00-14.00 óra Beiratkozás a középfokú
iskolákba.
Beiskolázással kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak
bizalommal hozzánk:
Gimnáziumi képzés:
Timkó Erzsébet általános igazgatóhelyettes
Technikumi, szakképző iskolai képzés:
Bodroginé Dócs Andrea szakmai igazgatóhelyettes

Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos
Technikum, Szakképző Iskola és
Gimnázium

1121

turizmus-vendéglátás technikumi
osztály
1122
- turisztikai technikus szakirány
- vendégtéri szaktechnikus szakirány
közlekedés és szállítmányozás
technikumi osztály
- logisztikai technikus szakirány
- postai ügyintéző szakirány
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szociális ágazat technikumi osztály 1124
- kisgyermek gondozó és nevelő szakirány
szociális ágazat szakképző iskolai
osztály
1131
- szociális ápoló és gondozó szakirány
rendészeti ágazat szakképző iskolai
osztály
1132
- rendészeti őr szakirány
Iskolánkban választható nyelvek: angol, német, orosz.

felvételi tájékoztatója
(„Kossuth-toborzó”)
a 2021/2022-es tanévre
: Sátoraljaújhely, Deák u.10. 3980
: 47/321-322, 47/521-366
: kossuth@szerencsiszc.hu
: http://www.kossuthgimi.hu

Iskolánk múltja és jelene röviden
A Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző
Iskola és Gimnázium a Szerencsi Szakképzési Centrum
tagiskolája.
Az iskolánk működése 1789-es alapításig
vezethető vissza. A 230 tanév alatt olyan jeles
tanítványok fordultak meg falai között, mint
Trefort Ágoston, Andrássy Gyula, Czigány Lóránt
és a névadónk, Kossuth Lajos. A gimnáziumi
képzés
1971-ben
bővült
egészségügyi
szakképzéssel, 1994-től idegenforgalmi és 2019től logisztikai szakképzéssel, 2017-ben szociális és
rendészeti ágazati szakképzéssel.

NYÍLT NAP

„KOSSUTH-TOBORZÓ”
2020. november 13-án
9.00 – 12.00 óráig
a gimnáziumi és technikumi
november 16-án 12.30 – 14.00 óráig a
szakképző iskolai képzés iránt érdeklődők
számára

Gimnáziumi képzés
Gimnáziumi osztályainkba azok jelentkezését várjuk,
akik az érettségi után valamilyen felsőoktatási
intézményben szeretnék tanulmányaikat folytatni,
vagy érettségire épülő szakmát kívánnak szerezni.
Képzési formáink
Négy évfolyamos általános tantervű gimnázium:
A jelenismeret, közgazdasági és pénzügyi ismeretek
és munkapiac specifikáció célja
„Z generáció”-osztály: Fő tantárgy a jelenismeret,
mely abban segíti a diákokat, hogy tudatos felnőtté
váljanak, akik törekszenek saját maguk, társaik és az
őket körülvevő valóság megértésére. A jelenismeret
célja, hogy a tárgyat tanulókban tudatosuljon, kik ők,
ki a másik, észre vegyék, mi történik bennük,
körülöttük, mi hat rájuk, s ők hogyan hatnak másokra
és a környezetükre, vegyék észre, melyek azok a
lehetőségek, amelyek rendelkezésre állnak, keressék
életük irányát, célját, legyen tervük a jövőjükről,
amely meghatározza, hogyan alakítsák jelenüket. Ezen
kívül kiemelt cél a munkavállalói és a vállalkozói
kompetencia fejlesztése.
A honvédelmi alapismeretek specifikáció célja a
hazához, a haza értékeihez való érzelmi kötődés,
pozitív viszony kialakítása és megszilárdítása, tudás és
attitűd elsajátítása. Az iskolák általános honvédelmi és
nevelési tevékenysége, megteremteni annak a
lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék a főbb
állampolgári kötelességeket.
Tizenegyedik osztálytól a gimnáziumi osztályainkban
egyaránt biztosítjuk a felkészítést a kétszintű
érettségire.
Fakultatív
érettségi
előkészítő
foglalkozásokon emelt szintű érettségire a kötelező
érettségi tantárgyak mellett fizikából és biológiából,
közép szintű érettségire földrajzból, informatikából,
testnevelésből és rajzból készítjük fel tanulóinkat.

Alapvető célunk a sikeres érettségi biztosítása, ezért a
kötelező érettségi tárgyakat magasabb óraszámban
oktatjuk. Gimnáziumi osztályainkban, első idegen
nyelvként az angol és német nyelv, második idegen
nyelvként az angol, német, és az orosz nyelv
választható.

Technikumi képzés
Technikumban
egészségügyi,
szociális,
turizmusvendéglátás közlekedés és szállítmányozás ágazatokban
folytatunk 5 éves szakképzést, illetve 2 éves érettségire
épülő szakképzést a 2021/22-es tanévtől.
A technikumi osztályokba jelentkező tanulók az 5 év során
az általános műveltséget megalapozó ismeretek mellett
szakmai előkészítő tárgyakat is tanulnak. A 12. évfolyam
végén 3 közismereti tárgyból előrehozott érettségi vizsgát
tesznek, a 13. év végén idegen nyelvből és szakmai
ismeretekből tesznek vizsgát. Ekkor kapnak érettségi és
technikusi végzettséget igazoló bizonyítványt.
Az egészségügyi technikumi osztályba jelentkező tanulók
az 5 0913 03 04 szakma azonosító számú gyakorló
ápoló szakképesítést szerezhetnek.
A turizmus-vendéglátás technikumi osztályba jelentkező
tanulók az 5 1015 23 07 szakma azonosító számú turisztikai
technikus 5 éves, valamint az 5 1015 23 08 szakma
azonosító számú vendégtéri technikus 5 éves képzésben
szakképesítést szerezhetnek.
A közlekedés és szállítmányozás technikumi osztályba
jelentkező tanulók az 5 1041 15 06 szakma azonosító számú
logisztikai technikus, valamint 5 1041 15 07 szakma
azonosító számú postai ügyintéző szakképesítést
szerezhetnek.
A szociális technikumi osztályba jelentkező tanulók az 5
0922 22 02 szakma azonosító számú kisgyermek gondozó
és nevelő szakképesítést szerezhetnek.

Szakképző iskolai képzés

Együttműködési megállapodás

Három éves szakképző iskolai osztályaink:
A szociális ágazatba jelentkező tanulók a 4 0923 22 03
szakma azonosító számú szociális ápoló és gondozó
szakképesítést szerezhetnek, akik aktívan részt vehetnek a
közösségi gondozásban, ápolásban.
A rendészeti ágazatba jelentkező tanulók a 4 1032 18 02
szakma azonosító számú rendészeti őr szakképesítést
szerezhetnek, akik a személyi és vagyonvédelmi,
számítástechnikai területeken kapnak elméleti és gyakorlati
ismereteket.
A tanulók a sikeres szakmai vizsga után további 2 év alatt
iskolánkban felkészülhetnek az érettségi vizsgára is.

Iskolánk együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti
Közszolgálati Egyetemmel, mely által:
-

-

az általános gimnáziumi honvédelmi specifikációs
osztály havi ösztöndíjban részesül 3,5 tanulmányi
átlag felett. Az ösztöndíj mértéke minimálisan 8.050
Ft, mely a tanulmányi eredménytől függően
emelkedhet.
technikumi osztályainkban honvédelmi jellegű
szakkört hirdetünk, melyben részt vevő tanulóink
szintén ösztöndíjban részesülhetnek 3,5 feletti
tanulmányi átlag esetén, mely emelkedhet a
tanulmányi eredménytől függően. Az ösztöndíj
minimális mértéke 8.050 Ft. A technikumi
képzésben résztvevő tanulóink így dupla
ösztöndíjban
részesülhetnek:
a
szakképzési
ösztöndíjban + a honvédelmi minisztérium
ösztöndíjában.

