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Tisztelt Intézményvezető! Tisztelt Osztályfőnök!
A felvételi eljárás részeként hamarosan sor kerül a 8. osztályosok jelentkezési lapjának
kitöltésére.
Intézményünkben, a 2019-2020-as tanévben
kereskedőnek (kereskedelem ágazat, szakgimnáziumi osztály) a 4111-es kódon vagy
vendéglátásszervezőnek (vendéglátó ágazat, szakgimnáziumi osztály) 4112-es kódon,
eladónak (szakközépiskolai osztály) 4213-es kódon,
szakácsnak (szakközépiskolai osztály) 4214-es kódon,
fogadósnak (szakközépiskolai osztály) 4215-ös kódon,
édesipari termékgyártónak (szakközépiskolai osztály) 4216-os kódon) lehet jelentkezni.
Mindegyik szakma esetében szükséges egészségügyi alkalmasság vizsgálata.
Ezzel kapcsolatban a következő teendőik vannak.
1. Kérjük, hogy az iskolánkba jelentkezők csatolják a jelentkezési lapjukhoz a
mellékelt

adatlapot,

ami

az

egészségügyi

alkalmasság

megállapításához

szükséges. Az adatlapot ide kattintva nyithatja meg, majd mentheti el.
2. Akkor is kérjük az adatlap kitöltését és csatolását, ha a tanulónak nincs egészségi
problémája. Ezzel jelentősen megkönnyítik a felvételi eljárás menetét, ugyanis nekik
meg sem kell jelenniük a mi iskolaorvosunknál.
3. Ismert betegség esetén a mi iskolaorvosunk átnézi a tanulóktól beérkezett
szakvéleményeket, és eldönti, hogy kinek a vizsgálatára van szükség. Őket - külön
értesítés után - március folyamán behívjuk egészségügyi alkalmassági vizsgálatra. A
sikeres értesítéshez elengedhetetlenül szükséges, hogy a tanulók pontos lakcímet,
telefonszámot adjanak meg a jelentkezési lapon.
Kérem, hogy a szülői értekezleteken hívják fel a szülők figyelmét, hogy az iskolaorvos
által végzett szűrővizsgálatokon kiírt szakorvosi vizsgálatokon feltétlenül jelenjenek meg
gyermekeikkel, és annak eredményét majd hozzák magukkal az alkalmassági
vizsgálatra.

Miért fontos ez? Mert az előző tanévben több tanuló zárta ki magát a felvételi eljárásból azzal,
hogy nem vett részt az iskolaorvos által javasolt szakorvosi vizsgálatokon, így annak
eredményét nem tudta az alkalmassági vizsgálaton bemutatni. Tudjuk, hogy a rendelőintézet
egyes osztályain a túlterheltség miatt hetek telnek el a vizsgálat elvégzéséig.
(Egy példa: az őszi iskolaorvosi szűrővizsgálaton a tanuló ortopédiai szakvizsgálatát kérték,
akkor az iskolaorvos azt jelzi nekünk, hogy a tanulónak ortopédiai problémája van, a tanuló
elmegy az ortopédiai szakrendelésre és az ott született szakorvosi diagnózist hozza magával
az alkalmassági vizsgálatra.)
A tanuló alkalmasságáról intézményünk iskolaorvosa dönt. Nem azt kérjük tehát, hogy az
általános iskola orvosa az alkalmasságot igazolja, hanem csak azt, hogy tájékoztasson arról,
milyen egészségi problémáról tud.
A szakács és a vendéglátásszervező szakma esetében pályaalkalmassági feltételt is előír a
szakmai követelmény. Ezért az ezekre a szakmákra jelentkező tanulóknak pályaalkalmassági
vizsgálaton is meg kell jelenniük iskolánkban. A vizsgálatra március végén kerül sor egy kb.
60 perces foglalkozás keretében, ahol a tanulók kommunikációs készségét, memóriáját,
esztétikai érzékét és csapatmunkára való alkalmasságát mérjük. A tanulókat időben értesítjük
a vizsgálat időpontjáról.
A pályaalkalmassági vizsgálat a szakmai rátermettséget kimutató szűrő, amelynek célja
azoknak a jelentkezőknek a kiválasztása, akik várhatóan a választott szakmájukban tudnak
majd elhelyezkedni.
Tisztelt Intézményvezető! Tisztelt Osztályfőnök!
Kérem, tájékoztassák a tanulókat és a szülőket a teendőkről. Hívják fel arra is a figyelmet, ha
nem jelennek meg a vizsgálatokon, kizárják magukat a felvételi eljárásból. Azt reméljük,
hogy a megfelelő tájékoztatásával zökkenőmentesen bonyolíthatjuk le a középiskolai
továbbtanulási jelentkezéseket. Kérem, legyenek ebben segítségünkre!
Az eljárással kapcsolatos kérdéseikkel 32/510-290-es telefonszámon érhetnek el.
Salgótarján, 2019. január 11.
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