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Tisztelt Szülők!
A most végzős általános iskolai diákok életük egyik nagyon fontos
döntése előtt állnak. Az elkövetkező hónapokban kell eldönteniük, hogy
milyen irányban szeretnének továbbtanulni, hogyan képzelik további
életüket. Hogy mit szeretnének igazán, azt csak saját maguk tudhatják, de
segítségre szorulnak abban, hogy helyes döntést hozzanak.
Mivel életük további alakulására igen jelentős hatással van a mostani
pályaválasztás, ezért alaposan meg kell fontolni a döntést és összhangot kell
teremteni a tudás, a képességek, a vágyak és a lehetőségek között.
Figyelembe véve a jogszabályi változásokat segítünk eligazodni a mai
szakképzés világában, ezért született ez a kiadvány.

Kedves Érdeklődő Diákok!

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
2018/192018/19-ES TANÉVRE

Mi egyelőre nem ismerünk téged, de az a feladatunk, hogy segítsük
fontos döntésed meghozatalát azzal, hogy lehetőségeket mutatunk neked.
Azt szeretnénk az elkövetkezőkben bemutatni, hogy milyen oktatási
formákban részesülhetsz a mi iskolánkban, melyek azok a szakmák,
amelyeket nálunk elsajátíthatsz. Ezeket a lehetőségeket kell áttekintened,
végiggondolnod. Van e közöttük olyan, amit szívesen csinálnál, olyan
szakma, amit szeretnél elsajátítani.
A terveid azonban még mások szándékaival ütközhetnek, hiszen
egyfelől alkalmasnak kell lenned a pályára, melyet iskolánk vizsgál (ezt
hívjuk pályaalkalmassági vizsgálatnak), másfelől egészségügyileg is meg
kell felelned (az iskolaorvos által végzendő egészségügyi alkalmassági
vizsgálaton). Ugyanakkor az is előfordulhat, hogy egy-egy adott képzésre
túl sokan jelentkeznek, ezért javasolt, hogy soha ne egyetlen képzési
formában gondolkodj. Amikor a jelentkezési lapon feltünteted vágyaidat,
akkor figyelj nagyon a sorrendre! Mindig az szerepeljen elöl, amit leginkább
szeretnél, majd ezt követően jöjjön a többi.
Reméljük, hogy a következő oldalakon található felsorolásból találsz
számodra vonzó oktatási formát, illetve képzést! Bízunk benne, hogy minket
(is) jelölsz a továbbtanulás során és találkozunk a 20 18/19-es tanévben.
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ISKOLÁNKRÓL

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

NYÍLT NAP:
2017. NOVEMBER 15.
08:00-10:00 ÓRÁIG VAGY 10:00-12:00

ÓRÁIG

Helye: VÁRMEGYEHÁZA (Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2.)
Kérjük, hogy az iskolák összesítve küldjék el jelentkezésüket az

mkkevig@mkkevig.sulinet.hu email címre.
Bővebb információ a +36 70 1980 321 telefonszámokon kérhető.
Pályaválasztási felelős:

Tácsik Eszter
PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET:
2017. NOVEMBER 15. 1500
VÁRMEGYEHÁZA DÍSZTERME
FELVÉTEL
Felvételi vizsgát nem tartunk, a tanulmányi eredmények alapján történik a
döntéshozatal.

OKTATOTT IDEGEN NYELVEK
Szakgimnáziumi és szakközépiskolai képzés esetén is egyaránt az angol
vagy a német nyelvet lehet tanulni a 9. évfolyamtól.
(Szakgimnázium informatika ágazatban angol nyelv a kötelező)
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A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 2015.
július 1-től a Salgótarjáni Szakképzési Centrum Tagintézménye. Iskolánk összesen
nyolc feladatellátási helyen folytat képzést: Balassagyarmaton hat, míg Rétságon és
Nógrádsápon egy-egy feladatellátási hellyel. Az oktatás-képzés során törekszünk
arra, hogy a tanulókat használható tudással felvértezve, gyakorlatorientáltan
oktassuk, hogy szakképesítésük megszerzése után megfeleljenek a munkaerő-piaci
igényeknek.
Iskolánk szakmai fejlesztési stratégiáját
meghatározó tényezők: elsősorban a Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által
engedélyezett szakmák, továbbá a megye munkaerőpiacának várható alakulása; az általunk biztosított
képzéseket igénybevevő tanulók, szülők, gazdasági
kamarák és gazdálkodó egységek elvárásai, más
oktatási intézmény programjai.
Kitűzött céljaink közé tartozik az értékes, érvényes, hasznosítható, piacképes
tudás átadása, az új üzleti gondolkodásmód és szakmai elkötelezettség kialakítása,
a vállalkozási kompetenciák fejlesztése. Törekszünk arra, hogy a tanulók
megértsék, miért szükséges az etikai szabályok betartása az üzleti életben mind a
vezetők, alkalmazottak, mind a termelők és fogyasztók részéről. A gyakorlati
képzést végzők személyes példájukon keresztül rámutatnak arra, hogy az
odaadással, sikeresen végzett munka örömforrás az ember életében.
A szakmai gyakorlat megszerzését az iskola koordinálja, de a sikeres
szintvizsga után diákjaink tanulószerződéssel külső munkahelyeken, a való
életben sajátíthatják el szakmájuk fortélyait.
A képzés egésze során megragadunk minden alkalmat arra, hogy
sikerélményhez juthassanak tanulóink, mert ez hozzájárulhat a szakmaszeretet
kialakulásához. Az Erasmus+ pályázat keretében lehetőség nyílik arra, hogy az
azt kiérdemlő diákjaink a nyári összefüggő szakmai gyakorlatukat angol
nyelvterületen, várhatóan Írországban teljesíthessék.
Néhány, már hagyományosnak tekinthető programunk: gólyaavató, túlélő túra,
szalagavató, iskolanapok (Mikszáth-napok), közismereti játékos vetélkedők, vagy a
Ki Mit Tud?, színházlátogatások, rendhagyó irodalom- és történelemórák. Iskolánk
szervez iskolai, országos és nemzetközi szavalóversenyeket is. Igény esetén
tanulmányi kirándulást szervezünk angol, német vagy olasz nyelvterületre, illetve
sítábort Szlovákiába.
Vidéki diákjaink – igény esetén – kollégiumban tudnak elhelyezkedni.
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FONTOS

MEGHIRDETETT

VÁLTOZÁSOK

Az iskolarendszerű szakképzésben olyan változások történtek,
amelyek mind a szülők, mind a diákok, mind a pedagógusok számára
újdonságok. 2016 szeptemberétől a szakképzésben bevezetésre került új
fogalomként a szakgimnázium, és átalakul a szakközépiskola jelentése.
Szakgimnázium: Olyan 4+1 éves oktatási forma, melynek során a
választott ágazatnak megfelelő szakmai előképzésben részesülnek a tanulók,
kötelezően érettségiznek 4 év után az ágazatukhoz tartozó szakmai
tárgyakból, mellyel szakképesítést is szerezhetnek. Ezt követően egy év
alatt juthatnak technikusi képzés formájában a szakmacsoportjuknak
megfelelő magasabb szintű OKJ-s végzettséghez. Négy, vagy öt év alatt, így
egy OKJ-s bizonyítványt is szereznek az érettségi mellett.
Szakközépiskola: Olyan 3+2 éves oktatási forma, melynek során a
választott szakmacsoportbeli szakmájukat 3 év alatt sajátíthatják el a diákok,
majd ezt követően 2 év alatt érettségi bizonyítványhoz juthatnak a
szakmunkások szakközépiskolájában.

KÉPZÉSEINK

A felvételi eljárás során a Jelentkezési lapon az intézmény OM
(203048) azonosítója mellett a tagozatkód megadása szükséges.
Figyelmesen járjanak el a jelentkezés során, mert egy esetleges elírás
teljesen más képzést jelent!

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS
A következő képzéseket terveztük indítani a 2018/19-es tanévben
Balassagyarmaton:
Tagozat
kód
9221
9222
9223
9224

Jellemzők
17. Kereskedelem-marketing, üzleti
adminisztráció szakmacsoport
Eladó OKJ 34 341 01
18. Vendéglátás-turisztika szakmacsoport

Szakács OKJ 34 811 04
18. Vendéglátás-turisztika szakmacsoport

Pincér OKJ 34 811 03
18. Vendéglátás-turisztika szakmacsoport

Cukrász OKJ 34 811 01

Felvehető
létszám
28 fő
28 fő
28 fő
28 fő

A tanulók, a 9. évfolyam második félévében szintvizsgát tesznek,
melynek eredményétől függően lehet Tanulószerződést kötniük. A
Tanulószerződéssel rendelkező tanulók onnantól kezdve szakmai
gyakorlatukat már nem az iskolában töltik, hanem a szerződött üzleti
partnernél.
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SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS
A szakgimnáziumi képzés során a szakképzési ágazathoz tartozó
szakmai felkészítés történik. A kötelező érettségi tárgyak mellé bekerült a
szakmai tárgy is. Így az érettségi mellé már egy szakmát is szerezhetnek a
tanulók, további 1 év alatt, pedig a régi technikusi végzettségnek megfelelő,
magasabb szintű OKJ-s szakmát szerezhetnek. Az érettségi vizsga további
feltétele az 50 órás közösségi szolgálat teljesítése.
A következő képzéseket terveztük indítani a 2018/19-es tanévben
Balassagyarmaton:
Tagozat
kód
9111

9112

9113

9114
9115

Jellemzők
XXVII. Vendéglátóipar ágazat, érettségivel pincér,
vagy +1 év Vendéglátásszervező kimeneti lehetőséggel
(4+1 év) Balassagyarmati képzőhely
XXXVIII. Rendészet és közszolgálat ágazat,
érettségivel közszolgálati ügykezelő, vagy +1 év
közszolgálati ügyintéző kimeneti lehetőség
(4+1 év) Balassagyarmati képzőhely
XIII. Informatika ágazat, érettségivel Irodai
informatikus, vagy +1 év Informatikai
rendszerüzemeltető kimeneti lehetőség
(4+1 év) Balassagyarmati képzőhely
XXV. Ügyvitel ágazat, érettségivel Ügyfélszolgálati
ügyintéző, vagy +1 év Irodai titkár kimeneti lehetőség
(4+1 év) Balassagyarmati képzőhely
XXVI. Kereskedelem ágazat, érettségivel Eladó, vagy
+1 év Kereskedelmi képviselő kimeneti lehetőség
(4+1 év) Balassagyarmati képzőhely
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Felvehető
létszám
34 fő

30 fő

34 fő

34 fő
34 fő

ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLŐ SZAKMAI KÉPZÉS
Azoknak az érettségizett, 25 év alatti fiataloknak a jelentkezését
várjuk az érettségire épülő szakmai képzéseinkre, akik egy magasabb szintű,
így piacképesebb végzettséget kívánnak szerezni az alábbi szakmákban:
Jellemzők

Felvehető létszám

Kereskedelmi képviselő OKJ 54 341 02
Érettségire épülő 2 éves képzés
Vendéglátásszervező OKJ 54 811 01
Érettségire épülő 2 éves képzés
Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ 54 344 01
Érettségire épülő 2 éves képzés
Irodai titkár OKJ 54 346 03
Érettségire épülő 2 éves képzés
Közszolgálati ügyintéző OKJ 54 345 01
Érettségire épülő 2 éves képzés

30 fő
30 fő
30 fő
15 fő
15 fő

KIZÁRÓLAG KÖZISMERETI
(SZAKMUNKÁSOK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA)
Mindazok
számára pedig,
akik
felnőttként,
szakmunkás
bizonyítvánnyal szeretnének érettségi vizsgát tenni, Balassagyarmaton,
Rétságon és Nógrádsápon 2 éves szakmunkások szakközépiskolája képzés
indul esti tagozaton. Az érettségin négy tantárgyból kell vizsgázni, a
választható ötödik tantárgyat kiváltja a szakmunkás bizonyítvány.
Balassagyarmaton, nappali munkarend szerinti képzést is
szándékozunk indítani.
Erre épít a 3 + 2 éves szakközépiskolai képzés. A 3 éves szakmai
képzés után megszerzett szakmunkás bizonyítvány birtokában itt és így lehet
2 év alatt érettségi bizonyítványhoz jutni.
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HÍD PROGRAM
A következő képzéseket tervezzük indítani a 2018/19-es tanévben
Balassagyarmaton:
Felvehető
létszám

Jellemzők
17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
szakmacsoport

Élelmiszer-, vegyi áru eladó (rész szakképesítés)
OKJ 21 541 01 - 2 éves képzés

10 fő

Azoknak ajánljuk, akik betöltötték a 15. életévüket, de csak 6.
általános iskolai évfolyamot végeztek el. Magasabb óraszámban tanulnak
közismereti tantárgyakat (alapkompetenciák fejlesztése céljából), kisebb
óraszámban szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat. Megfelelő
tanulmányi eredmények elérésével ösztöndíj is jár a tanulónak!
Az ÉLELMISZER-, VEGYI ÁRU ELADÓ. A kereskedelmi
egységekben kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Az eladásra kerülő
áruk raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével,
eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el.
Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában.
Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű működésével kapcsolatos eladói
feladatokat.

2. melléklet a 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelethez
A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési
és a Szakképzési Hídprogramba történő felvételi eljárás
lebonyolításának ütemezése a 2018/2019. tanévben
(részlet)
A

B

Határidők

Feladatok

2017.09.30. A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a
középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.
2017.10.20. A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs
rendszerében
- a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint - meghatározzák
tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó
felvételi tájékoztatójukat.
2017.10.20. A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a
honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.
2018.01.20. Az általános felvételi eljárás kezdete.
2018.02.19. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú
iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.
(A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló
közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói
adatlapot a Hivatalnak.)
2018.03.14. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők
felvételi jegyzékét.
2018.03.28. A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a
hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.
2018.03.28. A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, valamint az
agrárpolitikáért felelős miniszter kijelöli a Szakképzési Hídprogramot a
következő tanévtől megvalósító középfokú tagintézményt vagy
intézményeket, és erről a Klebelsberg Központon keresztül tájékoztatja az
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KEDVES ÉRDEKLŐDŐK!

általános iskolákat.
2018.04.13. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort - a Hivatal
által meghatározott módon - megküldi a Hivatalnak.
2018.04.27. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az
elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
2018.05.7- Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás
18.
keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
2018.05.7. A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.
- 08.31.

Reméljük, hogy tájékoztatónk megkönnyítette az iskolaválasztást.
Bízunk abban, hogy széles látókörű, művelt, önmagával és másokkal
szemben igényes, az emberi értékeket megbecsülő, hasznos
állampolgárokat nevelhetünk iskolánk falai között.

Köszönjük a megtisztelő figyelmet!

2018.05.18. A 2018. május 18-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető
iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.
2018.06.1. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a
fenntartónál.
2018.06.21- Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Köznevelési és a Szakképzési
23.
Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben.
2018.08.31. Pótbeiratkozás a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramra.
http://mkkevig.sulinet.hu/

www.facebook.com/mikszathkeri/

Amennyiben iskolánk, tagintézményünk felkeltette érdeklődésüket,
úgy további információ az alábbi elérhetőségeken szerezhető be:

Salgótarjáni Szakképzési Centrum
Mikszáth Kálmán
Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Szakiskolája
OM azonosító: 203048
Nappali képzésben:

2660 Balassagyarmat, Hétvezér út 26.
 06-35/301-999, 501-190, 501-199
Fax: 06-35/301-966

Felnőttoktatásban:

2660 Balassagyarmat,
Civitas Fortissima tér 2.
 06-35/300-963

E-mail: mkkevig@mkkevig.sulinet.hu
Tagintézmény-vezető: Zérczi Miklós
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