
     

                 Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium  

         Felvételi tájékoztató 

Tagozatkód Ágazat Ágazat leírása 

0031 
Gépészet 

ágazat 

technikum 

5 évfolyam 

a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol 

a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): német 

a tanulmányi területre autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 

vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

gépészet ágazat 

a tanulmányi terület lehetséges szakképzettség kimenete(i): Gépgyártás-technológiai technikus 

0033 

Rendészet 

és 

közszolgálat 

ágazat 

technikum 

5 évfolyam 

a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol 

a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): német 

a tanulmányi területre autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 

vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

rendészet és közszolgálat ágazat 

a tanulmányi terület lehetséges szakképzettség kimenete(i): Közszolgálati technikus 

0012 
Kreatív 

ágazat 

szakképző iskola 

3 évfolyam 

a tanulmányi területen oktatott idegen nyelv a következő(k egyike): angol 

a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral 

(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

kreatív - kreatívipar alágazat ágazat 

a tanulmányi terület lehetséges szakképzettségi kimenete(i): Divatszabó 

0013 
Gépészet 

ágazat 

szakképző iskola 

3 évfolyam 

a tanulmányi területen oktatott idegen nyelv a következő(k egyike): német 

a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral 

(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

gépészet ágazat 

a tanulmányi terület lehetséges szakképzettségi kimenete(i): Gépi és CNC forgácsoló 

0014 
Gépészet 

ágazat 

szakképző iskola 

3 évfolyam 

a tanulmányi területen oktatott idegen nyelv a következő(k egyike): német 

a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral 

(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

gépészet ágazat 

a tanulmányi terület lehetséges szakképzettségi kimenete(i): Hegesztő 

0016 
Szociális 

ágazat 

szakképző iskola 

3 évfolyam 

a tanulmányi területen oktatott idegen nyelv a következő(k egyike): angol 

a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral 

(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

szociális ágazat 

a tanulmányi terület lehetséges szakképzettségi kimenete(i): Szociális ápoló és gondozó 

0018 - 

szakképző iskola 

orientációs év 

a tanulmányi területen oktatott idegen nyelv a következő(k egyike): angol 

a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral 

(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

 


