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Kedves Szülők! Kedves Diákok! 

 

Kezdetét vette a rendkívüli felvételi eljárás. Ennek keretében azok a tanulók is felvételt nyerhetnek valamely 

középfokú oktatási intézménybe, akiknek ez a normál felvételi eljárásban valamiért nem sikerült. A rendkívüli 

felvételi eljárásról tudni kell, hogy a tanulóknak egyénileg kell intézniük a jelentkezést, mert ilyenkor az már 

nem központilag történik. Fontos, hogy a tanköteles tanulóknak kötelező az iskolaválasztás abban az esetben 

is, ha sikertelen volt a felvételi vizsgájuk. 

Iskolánkban a 2020/2021-es tanévre a fel nem vett tanulóknak is maradt még esély, lehetőségünk van a 

rendkívüli felvételi eljárás keretében még 45 tanuló felvételére a következő tagozatokra (csak ezekre és 

csak a meghatározott keretszám mértékéig!) 

Tagozatkód – ágazat, tanulmányi terület - rendkívüli eljárás keretében még felvehető létszám: 

  

0054 – szakképző iskola, kereskedelem ágazat, kereskedelmi értékesítő 21 fő 

szakközépiskola (szakképző iskola)*; 3 szakképzési évfolyam; emelt óraszám szakmai tárgy(ak) tantárgy(ak)ból; a tanulmányi 

területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, egyéb 

pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; a felvételi eljárás során a 

vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe veszik; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való 

megfelelés szükséges; kereskedelem ágazat; a megszerezhető szakképesítés: kereskedelmi értékesítő; megjegyzés: kötelező 

hittanoktatás, tanműhely biztosított 

0055 – szakképző iskola, vendéglátás ágazat, cukrász 8 fő 

szakközépiskola (szakképző iskola)*; 3 szakképzési évfolyam; emelt óraszám szakmai tárgy(ak) tantárgy(ak)ból; a tanulmányi 

területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, egyéb 

pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; a felvételi eljárás során a 

vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe veszik; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való 

megfelelés szükséges; pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; vendéglátóipar ágazat; a megszerezhető 

szakképesítés: cukrász; megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, kötelező hittanoktatás 

0056 – szakképző iskola, vendéglátás ágazat, pincér-vendégtéri szakember 8 fő  

szakközépiskola (szakképző iskola)*; 3 szakképzési évfolyam; emelt óraszám szakmai tárgy(ak) tantárgy(ak)ból; a tanulmányi 

területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, egyéb 

pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; a felvételi eljárás során a 

vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe veszik; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való 

megfelelés szükséges; pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; vendéglátóipar ágazat; a megszerezhető 

szakképesítés: pincér-vendégtéri szakember; megjegyzés: kötelező hittanoktatás, tanműhely biztosított 
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0057 – szakképző iskola, vendéglátás ágazat, szakács 8 fő 

szakközépiskola (szakképző iskola)*; 3 szakképzési évfolyam; emelt óraszám szakmai tárgy(ak) tantárgy(ak)ból; a tanulmányi 

területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, egyéb 

pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; a felvételi eljárás során a 

vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe veszik; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való 

megfelelés szükséges; pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; vendéglátóipar ágazat; a megszerezhető 

szakképesítés: szakács; megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, kötelező hittanoktatás 

Akik szeretnék, hogy gyermekük a Szent Benedek Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Miskolci 

Tagintézményében tanuljon tovább a fent megjelölt valamely tagozaton, azok a rendkívüli felvételi eljárás 

során 2020. május 30-ig emailben tudnak jelentkezni a titkarsag.miskolc@szbi.hu címen. Illetve 

személyesen 2020. augusztus 31-ig az iskola titkárságán. 

A jelentkezéskor kérjük a következőket vegyék figyelembe: 

• csak az adott tagozatra tudnak jelentkezni, 

• a jelentkezési laphoz (utolsó rész) a veszélyhelyzetre való tekintettel nem szükséges a bizonyítványt azonnal 

csatolni, hanem 2020. augusztus 05-ig be kell mutatni az iskolában vagy másolatát be kell postázni az alábbi 

címre:  

Szent Benedek Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Miskolci Tagintézménye 

3533 Miskolc, Kabar u. 12. 

 

Honlapunkon megtalálják a rendkívüli felvételi eljáráshoz kapcsolódó jelentkezési lapot, melyet 

kitöltve csatolni szükséges az online jelentkezéshez. További bármilyen kérdés esetén, kérjük, 

forduljanak hozzánk bizalommal! 

Telefonszám: 0630/398-9827 

 

Miskolc, 2020.04.28. 

Lövei Gabriella Zsuzsanna 

igazgató 

    s.k. 
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Jelentkezési lap  
2020/2021. tanév 

 

1. A tanuló adatai:  

Név: ___________________________________________________________________________ 

Oktatási azonosító: _______________________________________________________________ 

TAJ szám: ______________________________________________________________________ 

Adószám: _______________________________________________________________________ 

Személyi ig. szám: ________________________________________________________________ 

Születési helye, ideje: ______________________________________________________________ 

Anyja leánykori neve: ______________________________________________________________ 

Lakcíme irányítószámmal: __________________________________________________________ 

Szülő/Gondviselő neve: ____________________________________________________________ 

Telefonszáma/e-mail címe: __________________________________________________________ 

Vallás, kérjük aláhúzni:   római katolikus,   görög katolikus,   református,    egyéb:………………… 

Honnan értesült iskolánkról: _________________________________________________________ 

Ingyen tankönyvre jogosult: _________________________________________________________ 

Halmozottan hátrányos helyzetű? _____________________________________________________ 

Sajátos nevelési igényű? ____________________________________________________________ 

Kollégiumi elhelyezést igényel? ______________________________________________________ 

Póló mérete: ______________________________________________________________________ 

 

2. Iskolai végzettsége, szakképesítése: ________________________________________________ 

 

3. A választott képzés: (aláhúzandó) 

 

8. évfolyamra épülő szakképző iskolai képzések:  

0054 – szakképző iskola, kereskedelem ágazat, kereskedelmi értékesítő 

0055 – szakképző iskola, vendéglátás ágazat, cukrász 

0056 – szakképző iskola, vendéglátás ágazat, pincér-vendégtéri szakember 

0057 – szakképző iskola, vendéglátás ágazat, szakács 
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5. Kötelezően csatolandó: bizonyítványmásolat!!! 

A vészhelyzetre való tekintettel nem szükséges csatolni a jelentkezési laphoz, de 2020. augusztus 05-ig 

be kell mutatni az iskolában vagy másolatát be kell postázni az alábbi címre:  

Szent Benedek Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Miskolci Tagintézménye 

3533 Miskolc, Kabar u. 12. 

 

Tudomásul veszem, hogy az Intézmény a Magyar Bencés Kongregáció fenntartásában működik.  

Az ünnepségeken a megjelenés ünneplő ruházatban kötelező.  

Testnevelés órán a torna felszerelés (póló, rövidnadrág/melegítő, váltócipő) kötelező. 

A keresztény szellemű nevelést elfogadom. 

 

 

 

Dátum: ______________________________________ 

 

 

 

_______________________ _____________________________  

Tanuló aláírása  Szülő/Gondviselő aláírása 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskola tölti ki! 

Felvételt nyert a …………………………….. osztályba  

 

Dátum:           év         hó         nap              P.h. 

………………………………….. 


