FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE
2020/2021. tanévre

Kaposvári Szakképzési Centrum
OM: 203027

Kaposvár
2019

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 (a 2019/2020. 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 Nagyatádi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Tagintézmény címe, tel. és fax száma: 7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 6. tel: 82/553-410; fax: 82/553-411
Tagintézmény honlapja és e-mail címe: http://www.naszi.sulinet.hu/, iskola@liveedu.nagyatadi.hu
Tagintézmény vezetője: Döméné Lajos Katalin
Tagintézmény pályaválasztási felelőse: Perák Veronika Katalin
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Egyéb információk:
Pályaválasztási fórum: 2019. október 18. és 2019. november 28.
Felvételi eljárás rendje: általános felvételi eljárás a tanév rendje szerint.
Egészségügyi alkalmasság kizáró feltételei:
Gépi és CNC forgácsoló, Ipari gépész:
halláscsökkenés, kéz idült bőrbetegségei, a két szemnél együtt 1,2-nél rosszabb látásélesség
-/+ 6 D-án felüli szemüvegviselés
Festő, mázoló, tapétázó:
szédülés, színtévesztés, epilepszia, cukorbetegség, idült bőrbetegség
a két szemnél együtt 1,2-nél rosszabb látásélesség, -/+ 6 D-án felüli szemüvegviselés
Kereskedelmi értékesítő:
beszédhiba, mindkét fül halláscsökkenése, a beszédmegértés zavarával, arc/kéz bőrének torzító elváltozásai
Cukrász, Szakács:
epilepszia, idült bőrbetegségek, ízérzés és szaglás zavara, 0,8-nál rosszabb látásélesség mindkét szemnél együtt
Pincér-vendégtéri szakember:
epilepszia, beszédhiba, halláscsökkenés a társalgási beszéd megértés zavarával, arc/kéz torzító elváltozásai.
0,8-nál rosszabb látásélesség mindkét szemnél együtt

Pályaalkalmassági követelmények:
A pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés a következő
szakképesítések esetében a beiratkozás feltétele:
- pincér-vendégtéri szakember, szakács, cukrász
- festő, mázoló, tapétázó
- vendégtéri szaktechnikus (technikum)
Pályaalkalmassági vizsgálaton a jelentkezett tanulók a választott szakmához kapcsolódó egyszerű feladatokat tartalmazó tesztlapot
töltenek ki, majd személyes elbeszélgetésre kerül sor, ahol a tanulók szituációs feladatokat oldanak meg.
Felvételi vizsgára jelentkezés módja: Vizsga követelményei: Vizsga időpontja, helye: Vizsgázó teljesítményének értékelése: -

A felvételi eljárás ütemezése
 Jelentkezés módja, határideje
 általános iskolában, 2020.február 19.
 Felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala
 Határidő:
2020. március 16.
 Helye:
az iskola honlapja: www.naszi.sulinet.hu
 Tanulói adatlapok egyszeri módosításának lehetősége
 A módosítás lehetősége az általános iskolában: 2020. március 19-20.
 Helye:
az érintett általános iskolák
 Felvételi központ elektronikus formában megküldi a hozzánk jelentkezett tanulók
névsorát
 Határidő:
2020. március 26.
 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 (Nemzeti Szakképzési
és Felnőttképzési Hivatal, 1089 Budapest, Kálvária tér 7.) 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.

