Váci Szakképzési Centrum
Selye János Egészségügyi és Szociális
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
2600 Vác, Jávorszky sétány 2.
OM azonosító: 203065
Tel.: 27/315-153, 27/315-151, Fax: 27/311-804
E-mail: humanszakkozep@vnet.hu
honlap: www.selyehszki.hu

Felvételi tájékoztató 2020-2021. tanévre:
Nyílt napunk: 2019. november 19-20. ( kedd-szerda)
Az érdeklődőket 8.00, illetve 10.00 órára várjuk.
Központi írásbeli felvételi (csak a szakgimnáziumba) 2020. január 18. szombat, 10.00 óra
Szóbeli felvételi vizsgát nem tartunk.

Szakgimnáziumi ( technikum) képzések

( 5 év)

 egészségügyi
 sport ágazatban
egészségügyi ágazati szakképzés (kód 6010)










9-12. évfolyamon közismereti tantárgyak és szakmai tantárgyak is
13. évfolyamon már csak szakmai tantárgyak és idegen nyelv
4. év végén előrehozott érettségi vizsga lehetősége a közismereti tantárgyakból
5. év végén szakmai érettségi és OKJ szakmai vizsga
kötelező összefüggő nyári szakmai gyakorlat
kötelező szakmai érettségi vizsgatárgy: egészségügy ismeretek
Szakma: gyakorló ápoló (OKJ 54 723 02, ezen belül 3 szakmai irány az 5. évben:
felnőtt betegápoló, csecsemő és gyermekápoló, mentőápoló ( választható)
A gyakorló ápoló képzés hiányszakma:
 havi 30-50.000 Ft ösztöndíjjal támogatott ( Szabóky Adolf
ösztöndíjprogram)
 a https://apololeszek.aeek.hu/ pályázók további havi 40.000 Ft/hó
ösztöndíjat kaphatnak

sport ágazati szakképzés ( kód 6020)









9-12. évfolyamon közismereti és (sport) szakmai tantárgyak
13. évfolyamon már csak szakmai tantárgyak és idegen nyelv
kötelező szakmai érettségi vizsgatárgy: sportismeretek
Kötelező nyári összefüggő szakmai gyakorlat
4. év végén előrehozott érettségi vizsga tehető a közismereti tantárgyakból
Igény esetén felkészítés emelt szintű biológia és testnevelés érettségi vizsgára
5. év végén szakmai érettségi és OKJ szakmai vizsga
Szakma: OKJ 54 813 01 Fitness-wellness instruktor

Szakközépiskolai ( szakképző iskola) képzés:
Szociális képzés ( kód: 6030) ( 3 év)
• szociális gondozó és ápoló szakképzés OKJ 34 762 01
 9-11. évfolyam
 Ösztöndíjjal támogatott képzés, 10-30.000 Ft/hó ösztöndíj ( Szabóky Adolf
ösztöndíjprogram)
 kötelező nyári összefüggő szakmai gyakorlat 9. és 10. évfolyam végén
 11. évfolyam végén OKJ szakmai vizsga ( írásbeli, szóbeli, gyakorlati), szociális
gondozó és ápoló szakképesítés
 További + 2 év alatt érettségi vizsgára felkészítés, és érettségi vizsga lehetősége

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 2019.december 06-ig.
A felvételi időpontja: 2020. január 18. szombat 10.00 óra ( pótnap, igazolással: január
23. csütörtök 14.00 óra)
A 6030-as kódon csak a hozott jegyek 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!
Nyílt napok: 2019. november 19-20.
8.00 és 10.00 órára várjuk az érdeklődőket!

