
 

 

 

 

 

Dankó Pista Egységes Óvoda – Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 

PÓTFELVÉTELIT HIRDET 2016.06.02-08.31. között 
2016 – 2017-es tanév következő képzéseire (9., 1/9. évfolyam), Nappali 

 

Gimnáziumi osztályok (4év): 

Általános gimnáziumi (22fő)  Katonai alapismeretekkel bővített (25fő) 

A katonai osztályokba erőnlétfelmérésre kerül 

sor. 
 

Szakközépiskolai osztály (3+2 év): 

Szakképesítés Felvehető létszám 

34 341 01 Eladó 1 fő 

34 582 08 Kőműves és hidegburkoló 4 fő 

34 811 04 Szakács 3 fő 

34 811 05 Vendéglátó eladó 11 fő 
 

Szakközépiskolai osztályokban: 

A szakközépiskolai képzésekre történő felvételhez egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 

követelményeknek való megfelelés szükséges, az alábbiak szerint: 

EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATRÓL SZÓLÓ DOKUMENTUMOK 

Szakács Kőműves és hidegburkoló Eladó Vendéglátó eladó 

1) tüdőszűrő 

2) egészségügyi 

alkalmasság 

1) tüdőszűrő 

2) egészségügyi alkalmasság 

3) térség- mélységlátás vizsgálat 

4) hallásvizsgálat, hallásgörbével 

1) tüdőszűrő 

2) egészségügyi 

alkalmasság 

1) tüdőszűrő 

2) egészségügyi 

alkalmasság 

EZEN DOKUMENTUMOK HIÁNYÁBAN SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉSRE A TANULÓ NEM VEHETŐ FEL! 

A felvételről az iskola a tanulmányi eredmény, jelentkezési sorrend és szakképzés esetén a képzéshez 

szükséges egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentumok megléte és mérlegelése alapján dönt, a 

rendelkezésre álló keretszám erejéig. 

Sajátos nevelési igényű tanuló esetén, a szakértői vélemény / szakorvosi döntés alapján, ha a tanuló 

integráltan oktató, az igazgató személyesen mérlegel és dönt a felvételről, vagy elutasításról. Eltérő tanterv szerinti, 

vagy speciális ellátást igénylő tanulót az intézmény nem vehet fel és nem vesz fel. 

Jelentkezés: 2016. június 2. és augusztus 31. között, személyesen, a tanuló, a szülők/gondviselő 

személyes jelenlétében, a jelentkezési lap és a szükséges dokumentumok bemutatása, illetve leadása mellett 

lehet. 

A jelentkezési lap és további információ elérhető: az intézmény honlapján. 

Kollégiumi elhelyezés korlátozott létszám erejéig igényelhető. 

A képzésekkel kapcsolatosan érdeklődni lehet a titkárságon a 42/263 – 137-es telefonszámon. 
 

Jelentkezni az alábbi időpontokban lehet a Biri, Mező u. 1-3. szám alatt: 

2016. június 2 és június 30. között, munkanapokon: 08.00 - 15.30 

2016. július 6., 13., 20., 27., augusztus 3., 10., 17. - szerdánként, 08.00 - 15.30 

2016. augusztus 22 - 31. között, munkanapokon: 08.00 - 15.30 
 

Tisztelettel:  Almási Katalin igazgató s.k. 


