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A 2019/2020. tanévi középfokú beiskolázást meghatározó hatályos jogszabályi helyek:




A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 31. § (2) bekezdése; 47. §
(1)-(2) bekezdése; 50 - 51. §; 79. § (6) és (7) bekezdése; 92. § (9)-(10) bekezdése
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 7. § (1) és (3) bekezdései; 22. § (5) bekezdése; 23. § (3), (4), (6), (7), (9) és (10) bekezdései
A 2018/2019-es tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 2. sz.
melléklete
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Szakgimnáziumunk felvételi rendje a 2019/2020-as tanévre
Tanulmányi területek és kódjaik:


0151 fodrász



0152 kozmetikus

Fodrász osztályokban (0151) a 9-12 évfolyamokon a szépészeti ágazati kerettantervi előírásoknak megfelelően folyik az oktatás. A szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat a 9-12.
évfolyamokon tanítjuk.
évfolyam

szakmai elmélet, gyakorlat heti
óraszáma

éves óraszám

9. évfolyam
10. évfolyam
11. évfolyam
12. évfolyam

8
12
11
12

288
432
396
384

A négy éves képzés szakmai érettségi vizsgával zárul, és választás esetén OKJ-s mellék szakképesítést is szereznek a tanulók, fodrászképzés esetén férfi fodrász-borbélyt.
Ez idő alatt teljesítik diákjaink a fő szakképesítés első szakképzési évfolyamát, ezért az érettségit követően egy év alatt a fodrász szakképesítést is megszerezhetik.
Kozmetikus osztályokban (0152) a 9-12 évfolyamokon a szépészeti ágazati kerettantervi előírásoknak megfelelően folyik az oktatás. A szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat a 9-12.
évfolyamokon tanítjuk.
évfolyam

szakmai elmélet, gyakorlat heti
óraszáma

éves óraszám

9. évfolyam
10. évfolyam
11. évfolyam
12. évfolyam

8
12
11
12

288
432
396
384

A négy éves képzés szakmai érettségi vizsgával zárul, és választás esetén OKJ-s mellék szakképesítést is szereznek a tanulók, kozmetikus esetén szépségtanácsadó.
Ez idő alatt teljesítik diákjaink a fő szakképesítés első szakképzési évfolyamát, ezért az érettségit követően egy év alatt a kozmetikus szakképesítést is megszerezhetik.

A felvételi eljárás rendje
Minden szakgimnáziumunkba jelentkező tanulónak kötelező a központilag kiadott egységes,
kompetencialapú feladatlapokkal megszervezett anyanyelvi és matematikai írásbeli vizsgán
részt venni.
A vizsgatesztek elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat a képességeket, készségeket, amelyek az eredményes továbbtanuláshoz szükségesek.
Az Oktatási Hivatal (www.oktatas.hu) 2018. november 16-án közzéteszi azoknak a középiskoláknak a jegyzékét, ahol írásbeli vizsgát lehet tenni.
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Az Erzsébet Királyné Szépészeti Szakgimnázium mindkét tárgyból szervez írásbeli vizsgát.

I.

A tanuló jelentkezése a központi írásbeli vizsgára

A tanulónak 2018. december 7-ig (szakgimnáziumunkban 15 óráig) egyénileg kell a „Tanulói jelentkezési lap a 9. évfolyamra történő beiskolázás, … központi írásbeli vizsgájára”
című jelentkezési lapját (www.oktatas.hu honlapról letölthető) benyújtania közvetlenül
abba a középiskolába, ahol a központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni.
(Ez a jelentkezés kizárólag a központi írásbelin való részvételre vonatkozik, független attól,
hogy a későbbiekben, a felvételi eljárás keretében – februárban – a tanuló hová nyújtja be
jelentkezését, és milyen jelentkezési sorrendet jelöl meg a tanulói adatlapján).
Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet írásbeli vizsgát.
Amennyiben a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező élni kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésében biztosított jogával, a vizsgaszervezést érintő speciális körülményekre illetve eszközökre vonatkozóan kérelmet nyújthat
be. Az igazgató a kérelemről döntését határozat formájában hozza meg. Döntésében rendelkezik az iskolai tanulmányai során a tanuló által használt, megszokott segédeszközökről, az
írásbeli dolgozat elkészítéséhez szükséges munkaidő meghosszabbításáról. A tanulónak a
jelentkezési laphoz csatolnia kell az erre vonatkozó szülői kérelmet, valamint a szakértői
bizottság véleményét.

II.

Az írásbeli vizsga

Időpontja: 2019. január 19. szombat 10 óra
Helyszíne: Budapesti Komplex SZC Erzsébet Királyné Szépészeti Szakgimnáziuma
A vizsga 2x45 percet vesz igénybe, közben 15 perc szünettel.
Megjelenés 9.30-kor. A terembeosztást a bejáratnál elhelyezett hirdetőtáblán találják a diákok,
kiknek személyazonosságuk igazolására fényképpel ellátott diák- vagy személyi igazolványt
kell magukkal hozni. A felvételi során – körzőn és vonalzón kívül – semmiféle segédeszköz
(pl. számológép) nem használható, a feladatlapokat (a rajzoktól eltekintve) kék vagy fekete
tintával kell kitölteni.
Kérjük a tisztelt szülőket, hogy a zavartalan munka érdekében gyermeküket csak a földszinti
bejáratig kísérjék.
2019. 01. 24-én 14 órától azok a tanulók írhatnak pótló felvételit, akik az előző alkalommal
nekik fel nem róható, alapos ok (betegség, váratlan közlekedési nehézség) miatt nem tudtak
részt venni az előző írásbelin. Esetükben írásbeli igazolást kérünk.
A központi írásbeli vizsga időpontjáról külön értesítést nem küldünk!
A feladatlapok értékelése

A dolgozatok javítása központi javítási és pontozási útmutató alapján országosan egységesen
történik, tehát a tanuló teljesítményének megítélését a vizsga választott helyszíne nem befolyásolhatja. Az egyes iskolák teljes felvételi vizsgáján belül az írásbeli vizsgán elért pontszám
eltérő súllyal szerepelhet, szakgimnáziumunkban a megszerezhető felvételi összpontszám
40%-át jelenti.
A kiértékelt feladatlapok megtekintése, az eredmények közzététele

A Budapesti Komplex SZC Erzsébet Királyné Szépészeti Szakgimnázium írt, kijavított írásbeli dolgozatokat kizárólag 2019. január 30-án (szerdán) 8-16 óráig lehet megtekinteni. A
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megtekintéskor a vizsgázó a feladatlapokról kézzel vagy elektronikus módon másolatot készíthet.
A vizsgázó és szülője kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén 2019. február 1-én 16 óráig írásban észrevételt tehet az iskolában. A határidő elmulasztása
esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Ez utóbbi benyújtási határideje
jogvesztő.
Az írásbeli vizsga részletes eredményeit tartalmazó Értékelő lapot 2019. január 30-án
(szerdán) 8-16 óráig adjuk át a tanulóknak vagy szüleiknek. Ennek eredeti példányát a jelentkező megőrzi, fénymásolatát csatolnia kell a középiskolai jelentkezési lapjához. A
másolat hitelesítése nem kötelező.
A vonatkozó rendelet előírása szerint az értesítés kizárólag ebben a formában történhet meg.

III.

Jelentkezés a Budapesti Komplex SZC Erzsébet Királyné Szépészeti Szakgimnáziumba

A tanuló az Értékelő lap tartalmának ismeretében tölti ki jelentkezési lapját, tanulói adatlapját.
Ezeket a felvételi lapokat az általános iskola állítja elő a KIFIR rendszerben, és 2019. február
18-ig továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskolá(k)nak, a tanulói adatlapok
első példányát pedig a Felvételi Központnak.
Azok, akik nem nálunk írták meg a központi felvételit, jelentkezési lapjukhoz feltétlenül
mellékeljék Értékelő lapjuk másolatát!

IV.

A szóbeli vizsga

Időpontja: 2019. március 7. 8.00-18.00, pótszóbeli március 8. 13.00.-18.00
A behívott tanuló hozza magával egy-egy idei matematika-, magyar füzetét, a 8. évfolyamos ellenőrzőt vagy az elektronikus napló hiteles másolatát!
A szóbeli vizsga nyilvános, amelyet az iskola igazgatója indokolt esetben korlátozhat.

A szóbeli meghallgatásra - beszélgetésre minden iskolánkba jelentkező tanulót behívunk, kivéve, akik a 8.évfolyam első félévében valamelyik tantárgyból megbuktak.
A szóbeli nem tantárgyi, hanem a mindennapi élethelyzetekről kapnak a felvételizők kérdéseket.
A szóbeli témakörei: család, barátok, példaképek, szabadidő, lakóhely, kommunikáció, családi
ünnepek, szórakozás, kultúra, olvasmányok.
A szóbeli során 5 percben kell összefüggő, értelmes mondatokban kifejteni az egyéni véleményt a húzott témáról.
A szóbeli értékelése: nincs rossz válasz, az ötlet, a beszéd, a szókincs az, amit értékel a bizottság.
A szóbeli kérdései 2018. december 12-től letölthetők a www.sisy.huhelyről.
A szóbelin maximum 20 pont érhető el.
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V.

A felvételi eredmények értékelése

A hozzánk jelentkező tanulók összes felvételi pontszám 100 pont
A felvételi pontszámok összetevői

Összetevők
Általános iskolából hozott osztályzatok
Központi írásbeli
Szóbeli
Összes felvételi pontszám

pontok beszámítási aránya
40%
40%
20%

számított pont
40
40
20
100

Hozott osztályzatok
A tanuló felvételénél beszámítjuk az általános iskola 7. év végi és a 8. félévi osztályzatok ös-szegének átlagát.
A hozott pontok tantárgyai
Tantárgy
7. évvége
magyar nyelv és irodalom átlaga
x
idegen nyelv
x
történelem
x
matematika
x
kémia
x
biológia
x

8. félév
x
x
x
x
x
x

A felvételi eredmények alapján a tanulók rangsorolása

 A felvételi során összesen 100 pont érhető el:
o általános iskolai osztályzatok 40 pont
o írásbeli vizsga eredményei: 40pont
o szóbeli: 20 pont
 + pont adható
o megyei, vagy országos tanulmányi, sport, művészeti versenyen való részvételért (max. 5 pont)
o közösségi munkáért szóló minimum igazgatói dicséretért (max. 1 pont)
o kisnyelvvizsgáért (max. 3 pont)
 - pont kerül levonásra
o igazolatlan óráért ( 5 órától -2 pont, maximum -10 pont)
o szaktanári, osztályfőnöki figyelmeztető, intő, (-2 pont, maximum – 10 pont)
o igazgatói figyelmeztető, intő (- 3pont, maximum - 12 pont)
o új ellenőrzőt hoz a felvételire – 3 pont
o nem hozza el az ellenőrző, vagy az elektronikus napló hiteles másolatát a pótfelvételire sem – 5 pont
Azonos pontszám esetén elsőbbséget élvez az a tanuló:
 aki hátrányos helyzetű,
 aki a kerületben állandó lakhellyel rendelkező,
 akinek a testvére, szülei jártak az iskolába,
 akinek kiemelkedő sport-,kulturális, versenyeredményei vannak.
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VI.

Értesítés

A tanulmányi területenként elkészített ideiglenes felvételi jegyzékeket - melyeken a jelentkezők oktatási azonosító számukkal szerepelnek - 2019. március 18-án (hétfő) 08 órakor hozzuk nyilvánosságra az iskola hirdetőtábláján és honlapján. Ezeknek ismeretében 2019. március 21-én és 22-én lehetőség van az általános iskolában a tanulói adatlapok, a középiskolában a jelentkezési lapok módosítására. Új iskolát nem lehet feltüntetni. Az eredetileg benyújtott tanulói adatlapon már feltüntetett iskolához újabb tanulmányi terület írható be (az érintett
középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján), illetőleg az eredetileg beírt rangsor
megváltoztatható, a beírt jelentkezések azonban nem törölhetők.
Figyelem! Új tanulmányi terület csak az eredetileg benyújtott Jelentkezési lap (a középiskolában) és a Tanulói adatlap (az általános iskolában) egyidejű írásbeli módosításával
jelölhető meg. Ellenkező esetben a tanuló kérelme az adott tanulmányi területen elutasításra
kerül.
A felvételről vagy elutasításról szóló értesítést 2019. április 30-ig küldjük meg a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

VII.

Egyéb tudnivalók

2018. november 8. és 9. valamint november 19. és 20. szakgimnáziumunkban nyitott kapuk keretében várjuk az érdeklődőket, előzetes regisztráció alapján https://www.sisy.hu/index.php/nyitott-kapuk-jelentkezes/.
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