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Tisztelt Szülő!
Kedves pályaválasztás előtt álló Diák!
Ezzel a kiadvánnyal szeretnénk segíteni, tájékoztatást, iránytűt adni Önöknek az új képzési
rendszerünkről.
Miért a szakképzésé a jövő?

Szakmai karrier, egyre magasabb fizetések, biztos egzisztencia.

A technikumban csökkentjük a terheket, a szakmai vizsga egyben érettségi tárgy.

Jó eredménnyel letett technikusi vizsga egyenes út a szakirányú felsőoktatásba.

A duális képzés megteremti a lehetőségét, hogy a tanulmányok alatt már
jövedelemhez jusson a fiatal.

Az ösztöndíjrendszer megteremti a lehetőségét a pályakezdés támogatásának.
Az új iskolai rendszerű szakmai képzésünk technikumi oktatás:


Technikum

A szakgimnázium helyett a technikum elnevezés kerül bevezetésre. Nevében jelzi a
végzettséget, mivel az itt végzettek technikusok lesznek. A technikusképzés 5 éves. Az első két
év ágazati ismereteket adó képzése után a második ciklusban duális képzés folyik. Ez utóbbi
időszakban a tanulószerződés átalakul munkaszerződéssé, amely a képzés alatt jövedelemhez
juttatja a tanulót. A négy kötelező közismereti tárgyból tesznek érettségi vizsgát a diákok, a
technikusi szakképesítés szakmai vizsgája lesz egyben az ötödik érettségi tárgy. Így a 13. év végi
sikeres vizsga után két végzettséget igazoló bizonyítványt kap. Kézhez kapja az érettségi
bizonyítványát és a technikusi végzettségét igazoló oklevelét. A technikumban megszerzett
tudás megteremti a lehetőségét, hogy a jó eredménnyel végzettek a szakmai munkájuk
eredményének figyelembevételével továbbtanulhassanak felsőoktatásban azonos ágazaton
belül.
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Bemutatkozás
Az iskola 1975 óta képez tanulókat a
régió nagyvállalatai mellett a kis- és
középvállalkozói szféra számára is.
Technikumi osztályainkban gazdálkodás és menedzsment, sport, turizmus-vendéglátás, továbbá informatika és távközlés ágazati képzés folyik. Az intézmény akkreditált Kiváló
Tehetségpontként működik, háttérintézménye vagyunk a DK Kézilabda
Akadémiának és több helyi sportszervezetnek. Tagként veszünk részt
a „Pénziránytű Bázisiskola” és a
Cisco Hálózati Akadémia működésében, birtokosai vagyunk az Örökös
Ökoiskola címnek. Az iskolával egybeépített kollégiumunk lehetőséget biztosít távolabbi településeken lakó fiatalok számára a nyugodt felkészüléshez. Várjuk a jól tanuló, szakmai érdeklődéssel és motivációval rendelkező diákokat. Kiszámítható jövőt, izgalmas szakmai képzést és
tartalmas diákéveket kínálunk a Rudas közösség leendő, új tagjainak is.

Tagozatkódok
Technikum (5 év) – érettségi és szakma
6001

Gazdálkodás és menedzsment

6002

Informatika és távközlés

6003

Sport

6004

Turizmus-vendéglátás

(Pénzügyi-számviteli ügyintéző;
Vállalkozási ügyviteli ügyintéző)
(Informatikai rendszer- és
alkalmazás-üzemeltető technikus;
Szoftverfejlesztő és -tesztelő)
(Sportedző (a sportág megjelölésével) –
sportszervező)
(Turisztikai technikus)

További részletes tájékoztatás az iskola honlapján érhető el.

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE
1.

Felvételi vizsga

Intézményünk nem tart írásbeli felvételi vizsgát. A technikumi képzésre jelentkező tanulók
felvételi pontszámát az általános iskolából hozott tanulmányi eredményekből képezzük.
2.

Felvételi pontszám kiszámítása

2.1. A felvételi pontszám az általános iskolából hozott pontszámok alapján kerül
meghatározásra. A hozott pontok az 5., 6., 7. évfolyamon szerzett, a tanuló év végi
bizonyítványában szereplő matematika, magyar nyelv, irodalom, történelem, idegen
nyelv tantárgyak osztályzataiból, valamint ugyanezen tantárgyak 8. évfolyamon
szerzett, első félévi tanulmányi értesítőjében szereplő osztályzataiból tevődnek össze.
Az osztályzatok összege így maximálisan 100 pont lehet.
2.2. Az a tanuló, aki nem rendelkezik minden felvételi tárgyból érdemjeggyel, azokból a
jegyekből szerzi a hozott pontszámot, amelyekkel a felsoroltak közül rendelkezik. Az
osztályzatai alapján szerzett pontjaiból arányosítással kell megállapítani a hozott
pontszám végső értékét.
3.

A felvételi rangsor kialakítására vonatkozó szabályok

3.1. Azonos pontszámú tanulók esetében a felvételi rangsorban előnyt élvez a halmozottan
hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű (SNI) tanuló. A halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók felvétele után a további felvételi kérelmek elbírálásánál előnyben kell
részesíteni azokat a jelentkezőket, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási
helye azon a településen található, ahol az iskola székhelye vagy telephelye,
feladatellátási helye található.
3.2. Két azonos hozott pontszámú, technikumi képzésre jelentkezett tanuló közül előnyt
élvez az a tanuló, akinek az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi magyar nyelv osztályzatainak
összege magasabb.
3.3. Ha a két tanuló 5., 6., 7. évi végi és a 8. félévi magyar nyelvi osztályzatainak összege
egyenlő, előnyt élvez az a tanuló, akinek az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi irodalom
osztályzatainak összege magasabb.
3.4. Ha a két tanuló 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi irodalom osztályzatainak összege egyenlő,
előnyt élvez az a tanuló, akinek az 5., 6., 7. év végi és 8. félévi matematika
osztályzatainak összege magasabb.
3.5. Ha a két tanuló 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi matematika osztályzatainak összege
egyenlő, előnyt élvez az a tanuló, akinek az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi történelem
osztályzatainak összege magasabb.
3.6. Ha a két tanuló 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi történelem osztályzatainak összege
egyenlő, előnyt élvez az a tanuló, akinek az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi idegen nyelv
osztályzatainak összege magasabb.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 6003 Sport ágazatra, valamint a 6004 Turizmusvendéglátás ágazatra történő felvétel feltétele mind az egészségügyi alkalmassági
követelményeknek, mind a pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés. Az
erre vonatkozó vizsgálatok időpontjáról a későbbiekben tájékoztatjuk az érintetteket.

