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Felvételi követelmények:
Szakgimnáziumi (Technikum) képzések tekintetében
1. Egységes írásbeli felvételi vizsga minden tagozaton (magyar–szövegértés és matematika
logikai). Az értékelőlap másolatát kérjük csatolni a jelentkezési laphoz. (beszámítása:
51 %-ban). SNI-s és BTM-es szakértői vélemény csatolása szükséges, ha érvényesíteni
kívánja a tanuló a kedvezményeket, melyet az intézményvezetőtől határozatban kap meg.
(A 101-es kódú képzésre beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdők,
sajátos nevelési igényű tanulók nem kerülnek felvételre.)
2. A 7. év végi és a 8. félévi tantárgyi eredmények (magyar nyelv és irodalom, történelem,
matematika, idegen nyelv, testnevelés) a 101, 102, 103 tagozatokon, ill. magyar nyelv és
irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, technika vagy informatika a 104, 105, 106,
107, 108, 109 tagozatokon. (beszámítása: 49 %-ban)
3. Fizikai sportképességek felmérése a 102, 103 tagozatkódon (20 m-es ingafutás
/állóképesség/; 20 m-es sprint futás /ciklikus gyorsaság/; hajlított karú függés
/erőállóképesség/; helyből távolugrás /dinamikus láberő/; szlalom labdavezetés kézzel
/ügyesség/; öt elemből álló talajtorna gyakorlat bemutatása: guruló átfordulás előre-hátra,
fejállás, mérleg vagy lebegő állás, híd, tarkóállás; tömöttlabda dobás hátra lányok 2kg,
fiúk
3kg-os
labdával
/robbanékony
erő/;
T-teszt
/mozdulatgyorsaság/;
Kézilabda sportági irányultság esetén további feladatok felmérése (labdavezetés akadályok
között időre, kézilabda távolba dobás, labdavezetésből beugrásos kapura lövés,
játékkészség).
A sportosztályokba csak a megadott sportágra lehet jelentkezni, kérjük a megjegyzés
rovatba feltüntetni a sportágat. A felvehető sportági keretszám az osztálylétszámnak
megfelelően arányosan kerül megosztásra:
102 kódon: kézilabda -19fő; úszás -5fő; vízilabda -5 fő; jégkorong -5 fő
103 kódon: atlétika -5 fő; torna -3 fő; kajak – kenu –evezés -5 fő; küzdősport -6 fő,
kosárlabda, röplabda, labdarúgás, labdajátékok -15 fő.
4. Sportegészségügyi (102,103), egészségügyi (101,105,106,107,108,109) és EUROFIT
alkalmassági (101) vizsgálat a felsorolt tagozatokon.
5. Rangsorolásra - majd felvételre - a „legjobban megfelelt” fizikai sportképességű és
EUROFIT alkalmassági szintet elérő tanulók kerülhetnek.
6. A felvételi rangsor készítésénél egyenlő pontszám esetén a jogszabályban jelzetteknek
megfelelően előbbre rangsorolandó:
 a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló,
 akinek lakóhelye az iskola székhelyének településén található,
 akinek sajátos helyzete indokolja, így a velünk együttműködésben lévő oktatóbázis
illetve egyesület által javasolt tanuló.
7. Sajátos nevelési igényű tanulóknál szülői kérelem és szakértői vélemény alapján, az abban
megfogalmazott javaslatok figyelembevételével, a jogszabályban biztosított eltérő
bánásmód alkalmazandó. Az SNI tanuló szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a
nevelési tanácsadó szakértői véleményében leírtak alapján kérheti az írásbeli vizsga alóli
felmentését. Ha a tanuló az intézmény vezetőjétől határozatban rögzített felmentést kap,
szóbeli vizsgával válthatja ki az írásbelit.
8. A végleges felvételi rangsor elkészítésénél egyenlő pontszám esetén az egységes írásbeli
felvételi vizsga eredménye dönt. A továbbiakban, akinek sajátos helyzete indokolja, így a
velünk együttműködésben lévő gyakorlati képzőhely illetve egyesület, klub által javasolt
tanulók.
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Szakközépiskolai (Szakképző iskola) képzés tekintetében
1. A 7. év végi és a 8. félévi tantárgyi eredmények
2. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat.
3. A felvételi rangsor készítésénél egyenlő pontszám esetén a jogszabályban jelzetteknek
megfelelően előbbre rangsorolandó:
 a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló,
 akinek lakóhelye az iskola székhelyének településén található,
 akinek sajátos helyzete indokolja, így a velünk együttműködésben lévő oktatóbázis által
javasolt tanuló.
4. Sajátos nevelési igényű tanulóknál szülői kérelem és szakértői vélemény alapján, az abban
megfogalmazott javaslatok figyelembevételével, a jogszabályban biztosított eltérő
bánásmód alkalmazandó.

Felvételi vizsga ideje:
Szakgimnáziumi (Technikum) képzésben:
Egységes írásbeli felvételi vizsga:
2020. január 18. 10:00 óra (külön értesítés nélkül).
Pótnap:
2020. január 23. 14:00 óra.
Egészségügyi és fizikai sportképességek felmérése (sportosztályokban), valamint EUROFIT
alkalmassági vizsgálat (rendészet, közszolgálat) osztályban:
2020. február 18. - március 8. között (külön értesítést küldünk).

Szakközépiskolai (Szakképző iskola) képzésben:
Felvétel a tanulmányi eredmény alapján. Egészségügyi megfelelés szükséges, melynek
időpontja 2020. február 18. - március 8. között (külön értesítést küldünk).

Győr,2019.október 18.

Németh Zsolt
igazgató

