Váci SZC
Selye János Egészségügyi Technikum
2600 Vác, Jávorszky sétány 2.
OM azonosító: 203065
Tel.: 27/315-153, 27/315-151
E-mail: humanszakkozep@vnet.hu
honlap: www.selyehszki.hu

Felvételi tájékoztató 2022-2023. tanévre:
Nyílt napok: 2021. november 23-24-25. ( kedd – szerda - csütörtök)
A tavalyi évben a váci ESTV 40 perces, iskolákat bemutató sorozatában a november
10-ei héten intézményünk volt a vendég. A felvétel
honlapunkon is megtalálható
(www.selyehszki.hu) Ajánljuk szíves figyelmükbe!
Központi írásbeli felvételi (csak a technikumba:) 2022. január
(Jelentkezés december 3-ig).
Szóbeli felvételi vizsgát nem tartunk.

22. szombat, 10.00 óra.

Technikumi képzések ( 5 év vagy 6 év)
 egészségügyi
 sport ágazatban
egészségügyi szakképzés (kód 6010)









foglalkozás-egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat szükséges
9-10. évfolyamon ágazati alapozás, 10. évfolyam végén ágazati alapvizsga
9-12. évfolyamon közismereti tantárgyak és szakmai tantárgyak is
13. (14.) évfolyamon már csak szakmai tantárgyak és idegen nyelv
12. év végén előrehozott érettségi vizsga lehetősége a közismereti tantárgyakból
13. (14.) év végén érettségi és technikusi szakmai vizsga
kötelező összefüggő nyári szakmai gyakorlat
Szakma:
o gyakorló ápoló (5 éves) , a szakma azonosító száma: 5 0913 03 04
o általános ápoló ( 6 éves), a szakma azonosító száma: 5 0913 03 01
 okleveles
technikus,
a
Semmelweis
Egyetemmel kötött
együttműködési megállapodás alapján
 A képzés teljes ideje alatt ösztöndíj , a 9-10. évfolyamon a minimálbér 5%-a, a
11. évfolyamtól már a tanulmányi eredménytől függően akár a minimálbér 35%-a
is elérhető.
 a kórházi gyakorlat idejére munkaszerződés alapján további anyagi juttatás (
Megállapodás alapján a minimálbér 60-100%-a)
 Sikeres szakmai vizsga esetén egyszeri pályakezdési juttatás, ami a vizsga
eredményétől függően a minimálbér 80-180%-a

 Részletek: https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt
 A megszerzett szakképzettséggel ellátható munkaterület leírása:
o Gyakorló ápoló:

o Általános ápoló:

Sport ágazati szakképzés ( kód 6020)







Foglalkozás egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat szükséges
9-10. évfolyamon ágazati alapozás, 10. évfolyam végén ágazati alapvizsga
9-12. évfolyamon közismereti és (sport) szakmai tantárgyak
13. évfolyamon már csak szakmai tantárgyak és idegen nyelv
Kötelező nyári összefüggő szakmai gyakorlat
12. év végén előrehozott érettségi vizsga tehető a közismereti tantárgyakból

 Igény esetén felkészítés emelt szintű biológia és testnevelés érettségi vizsgára, mely a
sport szakirányú felsőoktatáshoz szükséges
 13. év végén érettségi és technikusi vizsga
 Szakma: Fitness-wellness instruktor, a szakma azonosító száma 5 1014 20 01
 A képzés teljes ideje alatt ösztöndíj, a 9-10. évfolyamon a minimálbér 5%-a, a 11.
évfolyamtól a tanulmányi eredménytől függően akár a minimálbér 35%-a is
elérhető
 Sikeres szakmai vizsga esetén egyszeri pályakezdési juttatás, ami a vizsga
eredményétől függően a minimálbér 80-180%-a
 Részletek: https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt#sport
 A megszerzett szakképzettséggel ellátható munkaterület leírása:

Szakképző iskola:
Szociális képzés ( kód: 6030)
• szociális gondozó és ápoló szakképzés ( 3 év)










Foglalkozás-egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat szükséges
9-11. évfolyam ( 3 éves képzés)
a 9. évfolyam végén ágazati alapvizsga
ösztöndíj: a 9. évfolyamon a minimálbér 10%-a, a 10. évfolyamtól tanulmányi
eredmény alapján akár a minimálbér 35%-a is elérhető
kötelező nyári összefüggő szakmai gyakorlat 9. és 10. évfolyam végén
a szakmai gyakorlat idejére munkaszerződés alapján a minimálbér 60-100 %-a
11. évfolyam végén szakmai vizsga , szociális gondozó és ápoló szakképesítés
A szakma azonosító száma: 4 0923 2203
Sikeres szakmai vizsga esetén egyszeri pályakezdési juttatás, ami a vizsga
eredményétől függően a minimálbér 80-180%-a

 További + 2 év alatt érettségi vizsgára felkészítés, és érettségi vizsga lehetősége
(esti tagozatos felnőttképzés keretében)
 a megszerzett szakképzettséggel ellátható munkaterület leírása:

 részletek: https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt#szocialis
Nyelvtanulás: angol vagy német nyelv.
Kiterjedt külkapcsolatok ERASMUS pályázatoknak köszönhetően, diákcserék, külföldi
szakmai gyakorlat lehetősége

Felvételi feltételek:
•
•
•
•
•
•

•
•

Egészségügyi alkalmasság ( bizonyos betegségek a szakmák gyakorlásánál kizáró
tényezők lehetnek)
A 6010-es és 6020-as kódon központi felvételi ( matematika, magyar) valamint a hozott
jegyek pontszáma (50-50%) alapján.
Jelentkezés a felvételire 2021.december 03-ig.
A felvételi időpontja: 2022. január 22. szombat 10.00 óra ( pótnap, igazolással: január
27. csütörtök 14.00 óra)
A 6030-as kódon csak a hozott osztályzatok pontszáma alapján.
A hozott pontszámok: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, idegen nyelv
(angol/német), történelem tantárgyak 5-6-7. év végi, 8. félévi jegye
fizika, kémia, biológia, földrajz 7. év végi és 8. félévi eredményes
( 28 jegy x 5 = maximálisan 140 pont)
Sport ágazati képzésben a versenyszerűen végzett , eredményes sporttevékenységért,
becsatolt igazolással plusz 10 pontot adunk.
Szóbeli felvételi vizsgát nem tartunk!

Szeretettel várunk iskolánkban!

