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 FELTÉTELEK  
az alapiskolás diákok felvételijéhez a 2020/2021-es tanévre a tanulmányi 

szakokra és szakmákra vonatkozóan 
 
Az alábbi felvételi kritériumok a dunaszerdahelyi Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola (Stredná 

odborná škola informatiky a služieb s VJM) a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 245/2008 sz. a Nevelés- és 

oktatásról szóló Törvényének, a pedagógia kar és az iskolatanács véleményeztetésével, valamint az iskolafenntartó 
egyetértésével készültek. 

TANULMÁNYI SZAKOK:  

I. Tervezett diáklétszám:  

Az Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola a 2020/2021-es tanév 1. évfolyamába a 4-éves tanulmányi 

szakokra a következő diáklétszámot tervezi: 

 

 Kód Tanulmányi szak                          Tannyelv     Tervezett diákszám/

                  osztály 

 2561 M  információs és hálózati technológiák  MJ 20 / 1 

 3917 M 02  műszaki és informatikai szolgáltatások a gépészetben  MJ 6 / 0,5 

 3917 M 03  műszaki és informatikai szolgáltatások az elektrotechnikában MJ 12 / 0,5 

 6329 M 01  kereskedelmi és inf. szolgáltatások – nemzetközi ker. kapcsolatok MJ 8 / 0,5 

 6362 M kozmetikus és sminkes  MJ 12 / 0,5 

   ÖSSZESEN        58 / 3 

II. A felvételi eljárás időpontjai: 

 1. forduló – 2020 május 29-ig döntés születik a diák felvételéről a felvételi eljárás eredményei alapján 

 2. forduló – 2020 június 23-ig zajlik a felvételi eljárás az 1. forduló után maradt betöltetlen helyekre.  

III. A diákok felvételének feltételei – pontozás: 

1. TANULMÁNYI EREDMÉNYEK  

Elérhető pontszám 591. Az alapiskola 8. évfolyamának év végi és 9. évfolyamának féléves tanulmányi 

eredményeinek pontozása ötös – elégtelen érdemjegy kivételével a következő: 

1.1. Kötelező tantárgyak:  

A diák minden érdemjegyért pontot kap a következő képlet szerint:  

pontszám =5.(4-x).(4-x)      ahol x a tantárgyból kapott jegy.    

Elérhető pontszám 270.  

Kötelező tantárgyak minden tanulmányi szakra:  

 Szlovák nyelv és szlovák irodalom  

 Matematika 

 Magyar nyelv és irodalom, ha magyar tanítási nyelvű alapiskolából jelentkezett a diák. 
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1.2.  Profiltárgyak: 

A diák minden érdemjegyért pontot kap a következő képlet szerint:  

pontszám =3.(4-x).(4-x)      ahol x a tantárgyból kapott jegy.    

Elérhető pontszám 162.  

Profil tantárgyak minden tanulmányi szakra: 

 Angol nyelv (Német nyelv) 

 Fizika 

 Biológia 

1.3.  Kiegészítő tantárgyak: 

A diák minden érdemjegyért pontot kap a következő képlet szerint:  

pontszám =2.(4-x).(4-x)      ahol x a tantárgyból kapott jegy.    

Elérhető pontszám 144.  

Kiegészítő tantárgyak minden tanulmányi szakra: 

 Informatika 

 Kémia 

 Történelem 

 Földrajz 

2.  ELŐMENETEL 

Ha a tanulónak a 8., 7. és 6. évfolyamban tiszta egyes bizonyítványa volt, további 5 pontot kap minden tanévre. 

Elérhető pontszám összesen 15.   

3. TOVÁBBI FELTÉTELEK 

3.1.  Tanulmányi versenyek    

A felvételiző tanuló további pontokat gyűjthet, ha 8. és 9. osztályban tantárgyi olimpiász, Pitagorasz, Poznaj 

slovenskú reč! verseny, Szép Magyar Beszéd verseny vagy Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny 

járási vagy kerületi fordulóján 1-5. helyezést ért el. Elérhető pontok: 

 járási fordulón elért helyezés    – 30 pont 

 kerületi fordulón elért helyezés – 50 pont. 

3.2.  Sportversenyek 

Sportversenyeken elért eredményekért a tanuló további 10 pontot kap. 

3.3.  Országos és nemzetközi versenyeken elért helyezések 

Tanulmányi versenyek, szavalóversenyek és sportversenyek országos valamint nemzetközi fordulóján elért 

eredményekért a tanuló további 100 pontot kaphat versenyenként. 

4.  AZ ISKOLA SAJÁT FELTÉTELE  

Csökkentett magaviseleti osztályzatot pontlevonással büntetjük:  

2. fokozat – - (mínusz) 10 pont  

3. fokozat – - (mínusz) 20 pont 

 

IV.  Általános tudnivalók: 

 A felvételi eljárás során szerezhető összpontszámot a III. fejezet szerint szerzett pontok összege adja.  
 Pontegyenlőség esetén a következő feltételek sora dönt:  
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a/  a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa 245/2008 sz. a köznevelésről és közoktatásról szóló Törvényének 

(közoktatási törvény) 67 § 3 bekezdése alapján a középiskola igazgatója a felvétel során előnyben részesíti a 

megváltozott munkaképességű felvételizőt azokkal szemben, akik ugyanúgy megfeleltek a felvételi eljárás 

követelményeinek,  

b/ előnyben részesül az a felvételiző, aki További feltételek pontban magasabb pontszámot ért el, 

c/ előnyben részesül az a felvételiző, aki profiltárgyakból pontban magasabb pontszámot ért el. 

 A felvétel véglegességét az alapiskola sikeres befejezése teszi hivatalossá.  

 

  

SZAKMÁK: 

I. Tervezett diáklétszám: 

Az Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola a 2020/2021-es tanév 1. évfolyamába a 3-éves szakmákra 

a következő diáklétszámot tervezi: 

 
   Kód  Szakma Tannyelv.                  Tervezett diáklétszám/ 

                                                                                                                  osztály 

 2487 H 01  autószerelő MJ      13 / 1 

 2683 H 11  villamos műszerész – erősáramú technika MJ    12 / 0,5 

 6456 H fodrász MJ     11 / 0,5 

   ÖSSZESEN       36 / 2 

II.   A jelentkezők értékelése: 

a) Az alapiskolából hozott tanulmányi átlag alapján elérhető maximális pont 200. Az alapiskola 8. évvégi és 

a 9. féléves jegyeinek átlaga szerint: 
 

         Tanulmányi átlag    Pontok 

 1,00 – 2,00  100 

 2,01 – 2,20 90 

 2,21 – 2,40 80 

 2,41 – 2,60 70 

 2,61 – 2,80 60 

 2,81 – 2,90 50 

 2,91 – 3,00 45 

 3,01 – 3,10 40 

 3,11 – 3,20 35 

 3,21 – 3,30 30 

 3,31 – 3,40 25 

 3,41 – 3,50 20 

 3,51 – 3,60 15 

 3,61 – 3,70 10 

 3,71 – 3,80   5 

 3,81 -     0 

 

b) Csökkentett magaviseleti osztályzatot pontlevonással büntetjük:  

2. fokozat –   - (mínusz) 10 pont  

3. fokozat –   - (mínusz) 20 pont 

 c) Iskolán kívüli tevékenységek – (maximális pontszám 20) 

 

 

III.  Általános tudnivalók: 

 A felvételi eljárás során szerezhető összpontszámot a II. fejezet szerint szerzett pontok összege adja.  
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 Pontegyenlőség esetén a következő feltételek sora dönt:  

a/  a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa 245/2008 sz. a köznevelésről és közoktatásról szóló Törvényének 

(közoktatási törvény) 67 § 3 bekezdése alapján a középiskola igazgatója a felvétel során előnyben részesíti a 

megváltozott munkaképességű felvételizőt azokkal szemben, akik ugyanúgy megfeleltek a felvételi eljárás 

követelményeinek,  

b/ előnyben részesül az a felvételiző, akinek jobb az alapiskola 9. évfolyamának féléves tanulmányi átlaga. 

 A felvétel véglegességét az alapiskola sikeres befejezése teszi hivatalossá.  

 

 
 

 

Dunaszerdahely, 2020. április 29. 
             

                                                         

 

 Ing. Vajda Angelika   

                                                       iskolaigazgató 


