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KRITÉRIUMOK 
a felépítményi- és a kvalifikációs érettségi utáni tanulmányi szakok 

1. osztályos diákjainak felvételéhez a 2022/2023-as tanévre 
 

 

 

Az alábbi felvételi kritériumok a dunaszerdahelyi Közös Igazgatású Szakközépiskola 

Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola része (Spojená škola, Oz: Stredná odborná škola 

informatiky a služieb s VJM v Dunajskej Strede) a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 

245/2008 sz. a Nevelés- és oktatásról szóló Törvényének, a 596/2003 sz. az Oktatásügyi 

államigazgatásról és az iskolai önkormányzatokról, valamint egyes törvények módosításáról és 

kiegészítéséről szóló Törvényének értelmében, a pedagógia kar és az iskolatanács 

véleményezésével, valamint az iskolafenntartó egyetértésével készültek. A felvehető diákok száma 

a 2022/2023-as tanévre: 

Tervezett létszámok 

   Kód  Szak  Tannyelv Felvételi  Diákszám/ 

    tárgyak Osztályszám 

 2682 N  számítógépes hálózatok műszerésze magy.  --- 12 / 0,5 

 6292 N  gazdasági  informatika magy.  --- 20 / 1 

 6362 N   kozmetikus és sminkes magy.  ---  12 / 0,5 

 6403 L   vállalkozás a szakmák és szolgáltatások területén magy.  --- 30 / 1,5 

 2675 L 02 elektrotechnika – gépek és berend. gyárt. és üzem. magy.  --- 10 / 0,5 
    

A diákoknak felvételi vizsgát nem kell tenniük! 

 

 

I. Általános feltételek:  
 

Első terminus: 

 

1) A diák a jelentkezési lapot 2022. május 31-ig adja be az iskola igazgatójánál. 

2) A felvétel alapfeltételei: 

 magaviseleti osztályzat az utolsó tanévben nem lehet rosszabb, mint kiváló, 

 felépítményi szakon: 3 éves szakma sikeres befejezése – szakmunkáslevél az adott szakmából, 

 másodérettségi szakon: teljes középiskolai végzettség szakközépiskola, gimnázium – érettségi 

bizonyítvány. 

3) A diákok felvételéről az egészségi állapot figyelembevételével történik a döntés. 

4) Nagyobb érdeklődés esetén a középiskola jobb tanulmányi átlaga szerinti rangsorolás dönt. 

5) A felvételi vizsgabizottság a felvett tanulók sorrendjében indokolt esetben (kitűnő sportolók, olimpiászok 

sikeres megoldói stb.) kivételt tehet. 

6) Határozat kiírása: 2022. június 21-ig. 
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 Második terminus: 

 

7) Ha valamely szakon a felvételik után még nincs az összes hely betöltve, akkor ezekre a helyekre még 

2022. július 31-ig lehet jelentkezni. 

8) Határozat kiírása: 2022. augusztus 31-ig. 

 

 

 

II.  A szakok tényleges felvételi kritériuma: 
 

A jelentkező tényleges felvétele: 

 az adott szakma 3. tanévének sikeres teljesítése, záróbizonyítvány és szakmunkáslevél 

mellékelése – felépítményi szakoknál (NDŠ), 

 valamilyen tanulmányi szak 4. tanévének sikeres teljesítése és érettségi bizonyítvány mellékelése 

– másodérettségi szakoknál (PMŠ). 
 

 

 

Dunaszerdahely, 2022. május 4.                                                                                                                 
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                                                             Ing. Vajda Angelika  

                                                          iskolaigazgató 


