Felvételi:
Szakgimnázium:

Egységes írásbeli felvételi vizsga:
2018. január 20. 1000-1300 óra
(pótnap: 2018. január 25. 1400-1600 óra)
Testnevelés alkalmassági vizsga (rendészeti képzésre jelentkezőknek):
2018. február 21. 1400-1600 óra
2018. február 22. 1400-1600 óra
(pótnap: 2018. február 23. 1400-1600 óra)
A közlekedési, építészeti, szépészeti, optikai és nyomdaipari
képzésnél: egészségügyi alkalmasság és a felvételi eredmények
(központi írásbeli vizsga eredménye: 50% + hozott pontok 50%)
A rendészeti ágazati képzésnél: egészségügyi alkalmasság,
felvételi eredmények, testnevelés erőnléti felmérés.
A szakirányú továbbtanulás feltétele az egészségügyi alkalmasság (szemüvegesség, színtévesztés, asztma, cukorbetegség,
csökkent hallásképesség a továbbtanulásnál kizáró ok lehet!).
A felvételi pontok számítása: központi írásbeli eredmények: 50%
+ testnevelés erőnléti felmérés 25% + hozott pontok 25%
Az erőnléti felmérés követelményei: kötélmászás, hanyattfekvésből felülés hajlított térdekkel, fekvőtámasz, ütemezett 20 méteres
ingafutás, gurulóátfordulás előre és hátra
A hozott pontok kiszámítása a 7. osztály év végi és a 8. osztály
első félévi eredménye alapján történik az alábbi tantárgyakból:
matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen
nyelv, fizika (+ kémia, biológia a szépészet ágazatra, illetve
testnevelés a rendészeti ágazatra jelentkezőknél).

Szakközépiskola:
Nincs írásbeli felvételi vizsga
Pályaalkalmassági felmérés a Gépjármű mechatronikus, Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó szakmákra jelentkezőknek: 2018. február 27-28. 1300 órától (a honlapon nyilvánosságra hozott beosztás szerint)
Testnevelés erőnléti felmérés a rendészeti őr szakmákra
jelentkezőknek: 2018. február 21. 1400-1600 óra
2018. február 22. 1400-1600 óra
(pótnap: 2018. február 23. 1400-1600 óra)
a honlapon nyilvánosságra hozott beosztás szerint.

____________________________________________________

Felvételi tájékoztató
2018-2019. tanév

Kecskeméti Szakképzési Centrum
Gáspár András Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája

Követelmények:

Egészségügyi alkalmasság és részvétel a pályaalkalmassági
felmérésen (ez utóbbi csak a Gépjármű mechatronikus és a
Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó szakmákra jelentkezőknek).
A felvételi pontok számítása:
A 7. osztály év végi és a 8. osztály első félévi eredménye alapján
történik az alábbi tantárgyakból: matematika, magyar nyelv és
irodalom, történelem, idegen nyelv, fizika.

KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉS:
Vidéki tanulóink részére kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani.
Itt a szabadidő hasznos eltöltésére a tanulást követően több
lehetőség közül választhatnak diákjaink.
(sport, színház, kulturális rendezvények, stb.)

A RÉGIÓ SZAKKÉPZŐ CENTRUMA

A tervezett szakmáink indítását a fenntartó engedélyétől függően
módosíthatjuk!

6000 Kecskemét, Hunyadi tér 2.

Várjuk jelentkezésüket!

"Őrizd meg, kedves fiam, jó erkölcsödet, óvatos
légy barátaid megválasztásában, a rossz társaságot és a henyeséget kerüld. Légy hű munkaadódhoz, az Isten fog segíteni törekvéseidben."
(Gáspár András édesapjának intelmei fiához)

Tel: 76/ 480-744; fax: 76/ 487-928
E-mail: gaspar@kecskemetiszc.hu
www.agaspar.hu
Az iskola OM kódja: 203041
Nyílt napok: 2017. november 13. hétfő, 1500 óra
2017. november 17. péntek, 1500 óra
____________________________________________________

Szakgimnázium

Iskolánkban közlekedésgépészeti, építőipari, szépészeti,
nyomdaipari, optikai és rendészeti szakterületeken általános
iskolát végzettek számára indítunk osztályokat, melyekben - a
közismereti oktatással párhuzamosan - a szakképesítések szakmai alapozását magában foglaló szakmai elméleti és gyakorlati
oktatás folyik, amely felkészít a szakmai érettségi vizsgatárgyból
kötelező érettségi vizsgára.
A 4. év érettségivel zárul, ami kötelező szakmai érettségi vizsgatárgyat is tartalmaz. Ezután lehet felsőoktatási intézményekbe
jelentkezni. Akik nálunk maradnak, azok +1 év elvégzése után
(rendészeti ágazatnál az alkalmassági vizsgán való megfelelés
esetén további 1,5 év alatt) szakképzési évfolyamon a választott
ágazathoz tartozó szakképesítést szerezhetnek.
KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZAT:
Autószerelő, (4+1)
kód: 7180
Autóelektronikai műszerész (4+1)
kód: 7190
Autótechnikus (4+1+1)
ráépülés
Alternatív gépjárműhajtási technikus (4+1+1) ráépülés
ÉPÍTŐIPAR ÁGAZAT:
Magasépítő technikus (4+1)

kód: 7200

SZÉPÉSZET ÁGAZAT:
Fodrász (4+1)
Kozmetikus (4+1)

kód: 7600
kód: 7700

NYOMDAIPAR ÁGAZAT:
Kiadványszerkesztő technikus (4+1)
Nyomdaipari technikus (4+1)

kód: 7420
kód: 7410

RENDÉSZETI ÁGAZAT:
Közszolgálati ügyintéző (4+1)

kód: 7800

OPTIKA ÁGAZAT
Fotográfus és fototermék-kereskedő (4+1)

kód: 7500

Szakközépiskola

Általános iskolát végzetteknek indítjuk szakközépiskolai képzéseinket: 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(ez utóbbi választható).
Tanulóink a 9. évben a szakmai alapozás mellett magasabb
óraszámban tanulják a közismereti tárgyakat. A 10.-11. évfolyamokon a szakmatanulásé a főszerep. Ekkor már döntően szakmai tantárgyakat tanulnak, és fontos szerepet kapnak a külső
munkahelyeken (cégek, vállalatok, vállalkozások) szervezett
magas óraszámú szakmai gyakorlatok (duális képzés).
A szakmai bizonyítvány megszerzése után lehetőség van a
tanulmányok folytatására a 2 éves érettségi vizsgára felkészítő
képzésünkön (nappali és levelező tagozaton).
A következő szakmákat ajánljuk az Önök számára:
Építészet szakmacsoport
Kőműves
Burkoló
Szárazépítő
Festő, mázoló, tapétázó
Ács

(képzési idő: 3 év)
kód: 7210
kód: 7220
kód: 7230
kód: 7240
kód: 7250

Gépészet szakmacsoport
(képzési idő: 3 év)
Ipari gépész
kód: 7310
Épület- és szerkezetlakatos
kód: 7320
Központifűtés- és gázhálózat-rendszerszerelő
kód: 7330
Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő
kód: 7340
Közlekedés szakmacsoport
(képzési idő: 3 év)
Gépjármű mechatronikus
kód: 7110
Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó
kód: 7120
Motorkerékpár szerelő
kód: 7130
Járműfényező
kód: 7140
Karosszérialakatos
kód: 7150
Nyomdaipar szakmacsoport
Könyvkötő

(képzési idő: 3 év)
kód: 7430

Faipari szakmacsoport
Kárpitos

(képzési idő: 3 év)
kód: 7910

Rendészet szakmacsoport
Rendészeti őr

(képzési idő: 3 év)
kód: 7810

A szakmai alapozó gyakorlati képzést (9. évfolyam) iskolai, illetve
vállalati tanműhelyekben kell teljesíteni. E tanműhelyek kialakítása mind oktatási, mind szakmai szempontból tervezett, felszereltsége a korszerű technológiáknak megfelelő.

Az iskola ennek megfelelően 9. évfolyamon biztosít helyet a
szakképesítések gyakorlatának teljesítésére.10-11. évfolyamokon
a képzés gyakorlati részét külső képzőhelyeken kötelező megvalósítani, ennek lehetőségét a szülőknek kell biztosítani (duális
képzés).

Szakképzés érettségizettek részére:
Érettségizettek részére lehetőséget kínálunk a következő szakmák 2 év alatt történő megszerzésére:
Autószerelő
Autóelektronikai műszerész
Autótechnikus (gyakorlati helyet az iskola biztosít)
Alternatív gépjárműhajtási technikus (gyakorlati helyet az iskola
biztosít)

Magasépítő technikus (gyakorlati helyet az iskola biztosít)
Nyomdai gépmester (gyakorlati munkahely szükséges)
Kiadványszerkesztő (gyakorlati helyet az iskola biztosít)
Fodrász
Kozmetikus
A felvétel feltétele: megfelelő iskolai végzettség és
egészségügyi alkalmasság.
Felnőttoktatás: Iskolánk lehetőséget kínál felnőttoktatás
keretei között ingyenes első és második szakképesítés megszerzésére.
A következő szakmákat tervezzük indítani:
Kőműves
Dekoratőr
Karosszérialakatos
Burkoló
Fodrász
Ipari gépész
Szárazépítő
Kozmetikus
Nyomdaipari technikus
Épület és szerkezetlakatos
Kiadványszerkesztő technikus
Autóbusz vezető
Tehergépkocsi vezető
Fotográfus és fototermék-kereskedő
A csoportok indításához csoportonként minimum 10 fő jelentkezése szükséges. A foglalkozásokat délutánonként, illetve hétvégenként tartjuk. A szakképesítések megszerzéséhez gyakorlati
munkahely szükséges.

