Felvételi:
Követelmények:

Technikum:
Egységes írásbeli felvételi vizsga:
2020. január 18. 1000-1300 óra
(pótnap: 2020. január 23. 1400-1600 óra)
Testnevelés alkalmassági vizsga (rendészeti képzésre jelentkezőknek):
2020. február 25. 1400-1600 óra
2020. február 26. 1400-1600 óra
(pótnap: 2020. február 27. 1400-1600 óra)
A közlekedési, építészeti, szépészeti ágazatok képzéseinél
egészségügyi alkalmasság és a felvételi eredmények (központi
írásbeli vizsga eredménye: 50% + hozott pontok 50%) alapján kerülnek rangsorolásra a jelentkezők.
A rendészeti ágazati képzésnél: egészségügyi alkalmasság, felvételi eredmények, valamint a testnevelés erőnléti felmérés a rangsorolás alapja.
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%

Egészségügyi alkalmasság és részvétel a pályaalkalmassági elbeszélgetésen.
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.

____________________________________________________

Felvételi tájékoztató
2020-2021. tanév

Kecskeméti Szakképzési Centrum
Gáspár András Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája

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.)

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).

Várjuk jelentkezésedet!
A RÉGIÓ SZAKKÉPZŐ CENTRUMA
6000 Kecskemét, Hunyadi tér 2.

Felvételi:
Szakképző iskola:
Nincs írásbeli felvételi vizsga!
Pályaalkalmassági elbeszélgetés:
a 3 éves szakképző iskolai szakmákra jelentkezőknek: 2020.
március 2. - március 3. 1300 órától (a honlapon nyilvánosságra hozott beosztás szerint)

"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 azonosító kódja: 203041

Nyílt napok: 2019. november 15. péntek, 1500 óra
2019. november 18. hétfő, 1500 óra

Technikum
A technikusképzés 5 éves. Az első két év ágazati ismereteket
adó képzésében az adott ágazathoz tartozó összes szakképesítésben ugyanazon ágazati ismereteket tanulják, mely ágazati
alapvizsgával zárul.
Ezt követően a további három évben duális képzés folyik. A
képzés időszakában a tanulószerződés átalakul munkaszerződéssé, amely a képzés alatt jövedelemhez juttatja a tanulót.
Négy kötelező érettségi tárgyból (matematika, magyar nyelv és
irodalom, történelem, idegen nyelv) tesznek érettségit a diákok,
melyből három (matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem) a 4. év végén előrehozott érettségivel is teljesíthető.
Az idegen nyelvi érettségi csak az 5. év végén teljesíthető.
Mellette a technikus szakképesítés szakmai vizsgája lesz egyben
az ötödik érettségi tárgy.
Így a 13. év végi sikeres vizsga után két bizonyítvánnyal fog rendelkezni a végzett szakember: érettségi bizonyítvánnyal és technikusi végzettséget igazoló oklevéllel.
Ez megteremti a lehetőséget, hogy a jó eredménnyel végzettek
tovább tanulhassanak vizsgájuk eredményének figyelembe
vételével (beszámításával) a felsőoktatásban.
Tagintézményünkben a következő ágazatokban indul technikumi
képzés:
Közlekedésgépész ágazat
Gépjármű mechatronikai technikus

Kód:

Építőipar ágazat
Magasépítő technikus

(képzési idő: 5 év)
7210

Szépészet ágazat
Fodrász
Kozmetikus technikus

(képzési idő: 5 év)
7310
7320

Rendészet és közszolgálat ágazat
Közszolgálati technikus

(képzési idő: 5 év)

7110

Szakképzés érettségizettek részére:
Szakképző iskola
A szakképző iskola 3 éves. Az első év ágazati ismereteket adó
képzés, mely ágazati alapvizsgával zárul.
Az első évet követő további két évben duális képzés folyik, elsősorban munkaszerződés keretén belül.
A végzés után itt is nyitott a lehetőség az érettségi vagy akár a
technikusi képzettség megszerzésére.
Mivel a szakképző iskolában is ágazati alapképzés történik, így 9.
évfolyam végén van átjárhatóság a technikum és a szakképző
iskola között különbözeti vizsga nélkül, mely a tanulmányi eredménytől függ.
Az ágazati alapvizsga alkalmas egyszerű munkakörök betöltésére.

(képzési idő: 5 év)

Az ágazaton belül szakmát a sikeres ágazati alapvizsga után kell
választani.
A sikeres ágazati alapvizsga után az eredményétől függően biztosított az átjárása technikum és a szakképző iskola között.

Gépjármű mechatronikai technikus
Magasépítő technikus
Fodrász
Kozmetikus technikus
Fotográfus

szakmákban.
A gépjármű mechatronikai technikus szakképesítés megszerzése
után további 1 év képzéssel megszerezhető a
Alternatív járműhajtási technikus

szakképesítés ráépülés is.

Tagintézményünkben a következő ágazatokban indul szakmai
képzés:
Építőipar ágazat
Ács
Burkoló
Festő, mázoló, tapétázó
Kőműves

Kód: (képzési idő: 3 év)
7201
7203
7204
7202

Gépészet ágazat
Épület- és szerkezetlakatos
Ipari gépész

7410

A szakmai képzés lehetőséget biztosít a csak érettségizett,
gimnáziumot végzettek részére is.
Erre szolgál a technikum 2 éves képzése, mely OKJ vizsgával
zárul.
A képzéseket a jelentkezők létszámának függvényében indítjuk

Épületgépészet ágazat

Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő
Járműfényező
Karosszérialakatos
Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó
Gépjármű mechatronikus

(képzési idő: 3 év)

(képzési idő: 3 év)
7303
(képzési idő: 3 év)
7101
7102
7103
7104

Faipari ágazat
Kárpitos

gyere a GÁSPÁR-ba tanulni!

7302
7301

Közlekedésgépész ágazat

(képzési idő: 3 év)
7801

Ha sok lehetőség közül szeretnél választani,
ha piacképes szakmákat szeretnél tanulni,
ha vidám diákok között érzed jól magad,

