FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE
2022/2023. tanévre

Kaposvári Szakképzési Centrum
OM: 203027

Kaposvár
2021

I.

A felvételi rendszer működési módját a következő jogszabályok írják elő:
 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet (a 2018/2019. tanév rendje) rendelet 2. számú melléklete

II.

A tagintézmények 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, illetve más intézményben való továbbtanulást (átirányítás) ajánl fel a jelentkezőnek.

Tagintézményenkénti tanulmányi területek, tagozat kódok:
Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakgimnáziuma
Az intézmény címe, tel. és fax száma: 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 2.  (+36 82) 420-526 Fax: (+36 82) 415-233
Az intézmény honlapja és e-mail címe: www.kozgazdasagi.hu, noszlopykszki@gmail.com
Igazgató: Keczeli László
Pályaválasztási felelős: Horváth Gergely Jenő ig.h.
Tanulmányi lehetőségek és tagozatok belső kódjai: Technikum
Képzés
belső kódja

Évfolyamok
száma

0210

5

Szakterület jellemzői

Egyéb oktatási
jellemző

Képzési
keret
(fő)

Felvételi tantárgy

Tagozat képesítés száma és
neve
(OKJ)

technikumi ke- Közlekedés és szálrettanterv
lítmányozás

angol és német
nyelv

32

központi írásbeli felvételi

5 1041 15 05
Logisztikai technikus

Alkalmazott
tanterv

Gazdálkodás és
menedzsment

0220

5

technikumi kerettanterv

0230

5

technikumi ke- Informatika és távrettanterv
közlés

0240

5+1

technikumi kerettanterv

Kereskedelem

angol és német
nyelv

64

központi írásbeli felvételi

angol nyelv

32

központi írásbeli felvételi

magyar-német
kéttannyelvű

32

központi írásbeli felvételi

5 0411 09 01
Pénzügyi-számviteli
ügyintéző
5 0411 09 02
Vállalkozási ügyviteli ügyintéző
5 0613 12 03
Szoftverfejlesztő és tesztelő
5 0417 13 01
Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus

Egyéb információk:
Pályaválasztási fórum: 2021. október 13. 09.00 – 12.00 az érdeklődő tanulók részére az iskolában, 17:00-tól szülői értekezlet.

Felvételi eljárás rendje: Központi írásbeli felvételi eredményének pontszáma felezve (50 pont), valamint a 7. osztály és a 8. osztály félévi tantárgyi
eredményei magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv tantárgyakból. Így az elérhető maximális pontszám összesen
100 pont.
Egészségügyi alkalmasság nem szükséges
Felvételi vizsgára jelentkezés módja: az általános iskolában történik
Vizsga követelményei: központi írásbeli vizsga magyarból és matematikából
Vizsga időpontja, helye: az Oktatási Hivatalnál regisztrált intézményekben, 2022 január 22. 10.00 óra, pótfelvételi: 2022 január 27. 14.00 óra
Vizsgázó teljesítményének értékelése: központi értékelési útmutató alapján
Egyéb: A 0230-as kódszámú Informatika ágazaton a kötelező idegen nyelv az angol, a 0240-es kódszámú kereskedelem ágazaton a kötelező idegen
nyelv a német.

A felvételi eljárás ütemezése










A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézménybe.
Határidő: 2021. december 03.
Jelentkezés módja, határideje (általános felvételi eljárás)
 az általános iskolában történik
2022. február 18.
Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala
 Határidő:
2022. március 16.
 Helye: A tagintézményben és az iskolai honlapon
Tanulói adatlapok egyszeri módosításának lehetősége
 A módosítás lehetősége az általános iskolában: 2022. március 21-22.
Felvételi központ elektronikus formában megküldi a hozzánk jelentkezett tanulók névsorát
 Határidő:
2022. március 28.
Felvételi központ a módosító tanulói adatlapok alapján a kiegészített jelentkezettek listáját megküldi iskolánknak
 Határidő:
2022. április 07.
Iskolánk az ideiglenes felvételi jegyzéket megküldi a Felvételi központnak
 Határidő:
2022. április 12.
A felvételi központ egyezteti az igazgatói döntést, kialakítja a végeredményt, és megküldi iskolánknak az egyeztetett felvételi jegyzéket.
 Határidő:
2022. április 22.

 Iskolánk levélben megküldi a felvételi eredményeket a tanulóknak, illetve az általános iskolák igazgatóinak
 Határozat felvételről, orvosi alkalmassági vizsgálatról, beiratkozásról.
 Határozat elutasításról.
 Határidő:
2022. április 29.
 Jogorvoslati lehetőség
 A tanuló a határozat ellen jogorvoslattal élhet a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.
 A jogorvoslati kérelmet az iskola fenntartójához (Innovációs és Technológiai Minisztérium, 1011 Budapest, Fő utca 4450.) kell címezni, a kérelmet az iskolában kell leadni, melyet az iskola továbbít a címzettnek.
 SNI tanulók felvétele
Iskolánk szakmai programja alapján sajátos nevelésű igényű tanulókat integráltan oktat. Feltétel: egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági
követelményeknek megfelelés.

