Zriaďovateľ:

Stredná odborná škola
s vyučovacím jazykom maďarským
Szakközépiskola

Trnavský
samosprávny
kraj

Gyulu Szabóa 21, 929 01 Dunajská Streda - Dunaszerdahely

FELTÉTELEK
az alapiskolás diákok felvételijéhez a 2017/18-as tanévre a tanulmányi szakok és
szakmákra vonatkozóan
Az alábbi felvételi kritériumok a dunaszerdahelyi Szakközépiskola (Stredná odborná škola s VJM)
a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 245/2008 sz. a Nevelés- és oktatásról szóló Törvényének, a pedagógia
kar és az iskolatanács véleményeztetésével, valamint az iskolafenntartó egyetértésével készültek.

TANULMÁNYI SZAKOK:
Felvétel felvételi vizsga nélkül

I.

Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa 245/2008 sz. a nevelésről és oktatásról szóló Törvényének 65 § 4
bekezdése alapján felvételi vizsga nélkül felvehető az a jelentkező, aki az országos tesztelés (Testovanie 9-2017)
minden egyes tantárgyából (matematika, szlovák nyelv, magyar nyelv) legkevesebb 90% sikerességet ér el.

Felvétel felvételi vizsga alapján

II.

1.) A felvételi vizsgák időpontjai:


1. forduló - 1. terminus: 2017. május 9., 8:30 órai kezdettel az iskola épületében Szabó Gyula
utca 21, Dunaszerdahely,

1. forduló - 2. terminus: 2016. május 11., 8:30 órai kezdettel az iskola épületében Szabó Gyula
utca 21, Dunaszerdahely.
Ha valamely szakon a felvételik után még nincs az összes hely betöltve, akkor 2. felvételi fordulót is
szervezünk 2017. június 20-án 8:30 órai kezdettel.
2.) Tervezett diáklétszámok:
Kód

Tanulmányi szak

2561 M
3917 M 02
3917 M 03
6329 M 01
6362 M

információs és hálózati technológiák
műszaki és informatikai szolg. a gépészetben
műszaki és informatikai szolg. az elektrotechn.
kereskedelmi és inf. szolgáltat. – nemz. ker. kapcs.
kozmetikus és sminkes
ÖSSZESEN

Tannyelv
magy.
magy.
magy.
magy
magy

Felvételi
tárgyak
szlov., mat., magy.
szlov., mat., magy.
szlov., mat., magy.
szlov., mat., magy.
szlov., mat., magy.

Diákszám/
Osztályszám
25 / 1
12 / 0,5
19 / 0,5
21 / 0,5
10 / 0,5
87 / 3

3.) A diákok felvételének feltételei:

a) a felvételi vizsga eredménye,
b)
c)
d)
e)

az alapiskola tanulmányi átlaga (a 8. évf. évvégi és 9. évf. féléves eredményei),
magatartási osztályzatok értékelése,
az alapiskola monitorának eredménye,
iskolán kívüli aktivitás (különböző sikeres tanulmányi olimpiák, versenyek.

4.) A diákok értékelése - lehetséges összpontszám:
a) A felvételi vizsga eredménye - maximális pontszám:
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a) teszt – szlovák nyelv és irodalom
b) teszt – matematika
c) teszt – magyar nyelv és irodalom

– 40 pont,
– 40 pont,
– 40 pont.

b) Az alapiskolákból hozott tanulmányi átlag alapján - maximális pontszám:

40

Az alapiskola 8. évvégi és a 9. féléves jegyeinek átlaga szerint:
Teljes tanulmányi átlag
1,00 – 2,00
2,01 – 2,10
2,11 – 2,20
2,21 – 2,30
2,31 – 2,40
2,41 – 2,50
2,51 – 2,60
2,61 – 2,70
2,71 -

Pontok
40
35
30
25
20
15
10
5
0

c) Csökkentett magaviseleti osztályzatot pontlevonással büntetjük:
2. fokozat
–
- 10 pont
3. fokozat
–
- 20 pont
d) A kilencedikes diákok országos tesztelése (Tesztelés 9-2017) – maximális pontszám:
a) szlovák nyelvből –
b) matematikából–
c) magyar nyelvből –

120

40 pont,
40 pont,
40 pont.

MJL, SJSL és MAT
91 – 100 %
81 – 90 %
71 – 80 %
61 – 70 %
51 – 60 %
41 – 50 %
31 – 40 %
21 – 30 %
0 – 20 %

Pontok
40
35
30
25
20
15
10
5
0

e) Iskolán kívüli aktivitás - maximális pontszám:

20

5.) Általános tudnivalók





A felvételi eljárás során szerezhető összpontszám a 4.) fejezet szerint szerzett pontok összege.
Az a diák teljesít sikeresen a felvételi vizsgán, aki az eljárás során összesen legalább 100 pontot elér.
A diákok felvételéről az egészségi állapot figyelembevételével történik a döntés.
Pontegyenlőség esetén az a diák lesz előnyben részesítve, aki a felvételi vizsgán több pontot ér el. Ha ez sem
hoz döntést, akkor a felvételi vizsgabizottság hivatott azt meghozni.
 A felvételi vizsgabizottság a felvett tanulók sorrendjében indokolt esetben (kitűnő sportolók, olimpiák sikeres
megoldói, stb.) kivételt tehet.
 A felvétel véglegességét az alapiskola tényleges befejezése teszi hivatalossá.
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SZAKMÁK:
1.) Tervezett diáklétszámok:
Kód

Szakma

Tannyelv

2487 H 01 autószerelő
2683 H 11 villamos műszerész – erősáramú technika
6456 2 00 fodrász
ÖSSZESEN

magy.
magy.
magy.

Felvételi
tárgyak
–––
–––
–––

Diákszám/
Osztályszám
19 / 0,5
12 / 0,5
21 / 1
56 / 2

AZ ADOTT SZAKMÁKRA FELVÉTELI VIZSGÁK NÉLKÜL VESSZÜK FEL A DIÁKOKAT!
2.) A diákok értékelése – maximális pontszám:

160

a) Az alapiskolából hozott tanulmányi átlag alapján maximális pont:

40

Az alapiskola 8. évvégi és a 9. féléves jegyeinek átlaga szerint.
A kilencedikes diákok országos tesztelése (Tesztelés 9-2017) – maximális pontszám:
a) szlovák nyelvből
– 40 pont,
b) matematikából
– 40 pont,
c) magyar nyelvből
– 40 pont.

120

 Pontegyenlőség esetén az a diák lesz előnyben részesítve, akinek jobb az alapiskola 9. évfolyamának féléves
tanulmányi átlaga.
 Ha ez sem hoz döntést, akkor a felvételi vizsgabizottság hivatott azt meghozni.

Dunaszerdahely, 2017. március 15.

Molnár Ilona
iskolaigazgató
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