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TECHNIKUMI OSZTÁLYOK
Általános képzés (9-13. évfolyam)
Ágazat
Informatika és
távközlés
Elektronika és
elektrotechnika

Szakképesítés

Kódszám

Informatikai rendszer- és
alkalmazás-üzemeltető technikus,
Szoftverfejlesztő és -tesztelő,
Távközlési technikus
Elektronikai technikus,
Erősáramú elektrotechnikus,
Ipari informatikai technikus

Szükséges iskolai végzettség
Felvételi feltétel/
Alkalmassági követelmény
Integrált felkészítés

A jelentkezés módja és
határideje
Írásbeli felvételi vizsga

A képzés
Képzési forma időtartama
(év)

Felvehető
létszám
(fő)

6010

nappali

5

48

6020

nappali

5

28

Általános iskola 8 évfolyam
Nincs
Egyéb pszichés fejlődési zavarral (figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő,
illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő tanulókat integráltan
oktatjuk.
Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési
lapon a 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet
2.
számú
mellékletének
megfelelően
2021.02.19-ig.
Nincs

1

Szóbeli felvételi vizsga
A felvételi döntés alapja

A felvételről való értesítés
módja és ideje
A képzés kezdete
Emelt szintű érettségire való
felkészítés
Emelt óraszámú képzés
Oktatott idegen nyelv/ek
Oktatott természettudományos
tárgyak
A tanulmányokat záró vizsga
Kollégiumi elhelyezés
Nyílt nap(ok) időpontja(i)

Egyéb fontos tudnivalók

Nincs
Az 5., 6., 7. osztályokban a tanév végén és a 8.
osztályban félévkor (magyar nyelv, irodalom,
történelem, idegen nyelv, matematika, fizika
és
informatika
tantárgyakból)
elért
osztályzatok átlaga alapján rangsoroljuk a
jelentkezőket.
Az iskola megküldi a felvételről vagy az
elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek
és az általános iskoláknak 2021.04.30-ig.
A 2021/2022. tanév rendje szerint.
Magyar nyelv és irodalom, történelem,
matematika, angol vagy német nyelv, ágazati
szakmai tantárgy
Nincs
Angol vagy német nyelv
9. évfolyamon kötelező komplex
természettudományos tantárgy
9-11. évfolyamon fizika
Érettségi vizsga és szakmai vizsga
Terney Béla Kollégium, Szentes
2020. október 21. és 2020. november 10.
(online kerül megtartásra a következő
webhelyen:
https://www.facebook.com/pmszki)
Felvételi elbeszélgetés időpontja:
2021. március 18.
Helye: Szentes, Apponyi tér 1.
A felvételi elbeszélgetés célja a
pályaalkalmasság megállapítása.
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