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Tisztelt Szülő, Kedves Érdeklődő Nyolcadikos! 

 

 

 

Iskolánkban 2004-től érettségire épülő szakképzés folyik.  Közel tíz éve, partnerek igényét szolgáljuk 

ki a déli régióban szociális, közgazdasági és egészségügyi területen.  

Iskolánk a 2013/2014-ös tanévtől – új szakfeladatként – 4. évfolyamos szociális és közgazdasági 

szakmacsoportos szakközépiskolai osztályt indított el. Ezen feladatunknak megfelelően, felmenő 

rendszeren folyamatosan tervezzük indítani szakközépiskolai osztályunkat. 
 

 

Felvilágosítást telefonon, e-mailben, nyílt napokon, illetve a pályaválasztással kapcsolatos 

rendezvényeken tudunk adni. 

 

Elérhetőségeink: 

Igazgató: Németh Eszter 

Pályaválasztásért felelős igazgatóhelyettes: dr. Balikó Eszter 

 

 

Cím: 7632 Pécs, Kertváros u. 2. 

Telefon: 72/526 - 556 

Fax: 72/526 - 556 

 

Jogszabályok, melyek a felvételi eljárást szabályozzák: 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII.8.) EMMI rendelet 

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési 

Jegyzék módosításának eljárásrendjéről. 

47/2013.(VII.4.) EMMI rendelet a 2013/2014-es tanév rendjéről. 

 

Nyolcadikosoknak 

 
Szakközépiskola, felvétel szakközépiskolába 

 

A tagozat 

kódja 

Tervezett 

létszám 

Ágazat Érettségi után szerezhető szakma-

kimenetek 

01 

 

 

 

 

02 

17 

 

 

 

 

17 

szociális 

 

 

 

 

közgazdasági 

 

szociális gondozó és ápoló 

kisgyermekgondozó, - nevelő 

szociális asszisztens 

szociális szakgondozó 

 

pénzügyi – számviteli ügyintéző 

vám, - jövedéki és termékdíj ügyintéző 

 



 

 

 

 

A képzés sajátosságai 

 

4 év folyamatos szociális és/ vagy közgazdasági szakmacsoportos szakközépiskolai kerettanterv. 

 

Egészségügyi és pályaalkalmasság szükséges. 

 

Első idegen nyelv: angol vagy német nyelv, választható nyelv az olasz. A közismereti tantárgyakon túl 

tanulnak a diákok szakmacsoportos alapozó ismereteket: szociális és pszichológiai / vagy gazdasági 

ismereteket és szakmacsoportos alapozó gyakorlatot. 

 

Érettségi után lehetőség van a tanulóknak tanulmányikat beszámítással, iskolánkban folytatni az 

érettségire épülő szakképzéseinkben, vagy szakirányú és egyéb felsőoktatási intézményben 

továbbtanulni.  
 

A szakirányú szakmaszerzésnél 1 évvel csökken a szakképzési idő, mely szakmákat az érettségi után 

iskolánkban elsajátíthat. 

 

Kollégiumi elhelyezés 

 

Az iskola tanulói számára a Nevelési Központ Kollégiuma biztosít férőhelyet.  Az igényt a jelentkezési 

lapon kérjük feltüntetni. 

 

A felvételi eljárásban a rangsor kialakítása: 

• általános iskolai eredmények beszámítása 

• kötelező központi írásbeli: magyar nyelv és matematika 

 

Az eredményeket az iskola faliújságján és honlapján tesszük közzé. 

 

Felvételi pontok számítása: 

- Központi írásbeli       maximum  100 pont 

- Általános iskolai tantárgyi eredmények      maximum        100 pont 

-  

Beszámításra kerülő iskolai tantárgyak 

 

Tantárgy 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály-félévi 

eredmény 

Matematika x x x x 

Magyar nyelv- és 

irodalom 
x x x x 

Történelem x x x x 

Idegen nyelv x x x x 

Biológia  x x x x 

 

Maximum: 100 pont 

 



 

 

 

 

Írásbeli felvételi 

Magyar nyelv és irodalom, valamint matematika tantárgyakból a központi felvételi eredményét 

vesszük figyelembe. 

 

Maximum: 100 pont 

 

Ideje: 2014.01.18. 10.00 óra 

 

Pótló központi írásbeli: 2014.01.23.14.00. óra 

 

 

Pályaválasztási események 

 

Helyszín Nyílt nap  
közös nyílt nap az 

egészségügyi 

szakmacsoporttal  

Szülői fórum 

 

PTE SZESZI 

Mátyás király. utca 15. 

 

2013.12.07. 

 10.00. órától 

 

2013.12.07.  10.00 óra 

 

 

A jelentkezés módja és ideje   A jelentkezés a 47/2013. (VII. 4.) EMMI 

rendelet 3. mellékletében megadott határidő: 

2014.02.14.-ig, melyet az általános iskola 

szervez. A kitöltött jelentkezési lapot az 

általános iskola továbbítja. 

Jelentkezés írásbeli vizsgára: 2013. 12.10. 

Írásbeli felvételi vizsga tárgya, ideje Egységes írásbeli felvételi vizsga 

matematikából és magyar nyelvből 

Ideje: 2014. 01.18. 10.00. 

Pótközponti írásbeli vizsga, akik az előző 

írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt  

venni 2014. 01. 23. 14.00. 

 A felvételi eredmények értékelési 

szempontjai 

Az iskolából hozott év végi, illetve félévi 

osztályzatok- maximum 100 pont 

 

Az egységes írásbeli felvételin elért 

eredmények (matematika: 50. magyar nyelv: 

50 pont) maximum: 100 pont 

 

A felvételi vizsga tervezett helye és ideje Európai Üzleti Szakközép – és Szakiskola, 

Pécs, Kertváros u. 2. 7632 

 

 



 

 

A felvételről való értesítés módja és ideje A jelentkezőket és az általános iskolát írásban 

értesítjük 2014. 04.25. 

 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga. (Négy kötelező és az 5. 

szakmai érettségi tárgy)  

Oktatott idegen nyelvek Angol, német, olasz 

 

Kollégiumi elhelyezés Nevelési Központ Kollégiuma 

Nyílt nap időpontja 2013. október 15. 9 óra helyszíne: Európai 

Üzleti Szakközép- és Szakiskola, Pécs, 

Kertváros u. 2. 

2013. december 07. 10.00-tól szülői fórum is  

helyszín: PTE SZESZI Mátyás király utca 15. 

 

Miért érdemes iskolánkban jelentkezned? 
 

1. Mert jól felkészít a szakmai érettségire és szakirányú továbbtanulásra 

2. Mert jól felszerelt gyakorlótermekben tanulhatod meg a szakma alapfogásait 

3. Mert az iskola több intézménnyel áll kapcsolatban, gyakorlóhelyet biztosít 

4. Mert jók az elhelyezkedési lehetőségek 

5. Mert jól képzett szakemberré válhatsz 

6. Mert barátságos, igényesen felszerelt, korszerű, tanulóbarát környezetben tanulhatsz,  

7. Mert tanáraiktól az emberi élet tiszteletét, a szakma szeretetét, hivatástudatot tanulhatsz 

8. Mert a szakközépiskolai tanulmányaidat beszámítjuk az OKJ-s szakképzésbe, így 1 évvel 

rövidül a képzési időd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


