FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
2023/2024. tanév
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Pécsi József Nádor
Általános-, Középfokú Iskola és Szakképző Intézmény
7632 Pécs, Melinda u. 23.
OM azonosító:
Intézményvezető:
Pályaválasztási felelős:
Telefon:
E-mail:
Honlap:
Tagozatkód:
Képzés neve:
Felvehető létszám:

201190
Németh Katalin
Bene Adrián
72/547-265, 72/410-596
uzenet@jngszi-pecs.hu
www.jngszi-pecs.hu
0001
4 évfolyamos gimnázium (általános tagozat)
26-34 fő

Felvételi követelmények:
✓ A felvétel kizárólag a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tanulmányi eredményei alapján történik
(matematika, magyar, történelem, idegen nyelv tantárgyak osztályzatait vesszük figyelembe).
✓ A jelentkezési laphoz kérjük az érvényes szakértői véleményt is csatolni, amennyiben van ilyen!
A képzés időtartama:
4 év.
Oktatott idegen nyelvek:
Angol és német nyelv. Az első idegen nyelv (angol) emelt óraszámú.
Egyéb információ:
A képzés a 4. év végén érettségivel zárul.
A kiemelt figyelmet igénylő tanulók fogadásának megadása:
✓ egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzdő,
✓ beszédfogyatékos,
✓ autizmus spektrum zavarral küzdő,
✓ beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.
Tagozatkód:
Képzés neve:
Felvehető létszám:

0002
4 évfolyamos gimnázium (általános tagozat)
26-34 fő

Felvételi követelmények:
✓ A felvétel kizárólag a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tanulmányi eredményei alapján történik
(matematika, magyar, történelem, idegen nyelv tantárgyak osztályzatait vesszük figyelembe).
✓ A jelentkezési laphoz kérjük az érvényes szakértői véleményt is csatolni, amennyiben van ilyen!
A képzés időtartama:
4 év.
Oktatott idegen nyelvek:
Beás és angol nyelv. Az első idegen nyelv (beás) emelt óraszámú.
Egyéb információ:
A képzés a 4. év végén érettségivel zárul.
A kiemelt figyelmet igénylő tanulók fogadásának megadása:
✓ egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzdő,
✓ beszédfogyatékos,
✓ autizmus spektrum zavarral küzdő,
✓ beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.
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Tagozatkód:
Képzés neve:
Felvehető létszám:

0003
szakgimnázium
pedagógia tanulmányi terület: gyógypedagógiai asszisztens szakirány
26-34 fő

Felvételi követelmények:
✓ A felvétel kizárólag a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tanulmányi eredményei alapján történik
(matematika, magyar, történelem, idegen nyelv tantárgyak osztályzatait vesszük figyelembe).
✓ A jelentkezési laphoz kérjük az érvényes szakértői véleményt is csatolni, amennyiben van ilyen!
A képzés időtartama:
4+1 év.
Oktatott idegen nyelv:
Angol nyelv.
Egyéb információ:
A képzés a 4. év végén érettségivel, az 5. év végén szakmai vizsgával zárul.
A kiemelt figyelmet igénylő tanulók fogadásának megadása:
✓ egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzdő,
✓ beszédfogyatékos,
✓ autizmus spektrum zavarral küzdő,
✓ beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.

Tagozatkód:
Képzés neve:
Felvehető létszám:

0004
előkészítő évfolyam + 2 évfolyamos szakiskolai képzés (szakképesítés)
ÉLELMISZER-ELADÓ
8-13 fő

Felvételi követelmények:
✓ Kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági vélemény alapján.
✓ Egészségügyi alkalmasság szükséges.
✓ Pályaalkalmasság szükséges.
✓ A jelentkezési laphoz kérjük az érvényes szakértői véleményt is csatolni!
A képzés időtartama:
1+2 év.
Oktatott idegen nyelv:
Angol nyelv.
Egyéb információ:
✓ Az oktatás „speciális szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára” alapján folyik.
✓ A szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a képesítő vizsga letételével a következő képesítés
szerezhető meg: élelmiszer-eladó.
A kiemelt figyelmet igénylő tanulók fogadásának megadása:
✓ kizárólag enyhe értelmi fogyatékos (BNO F70).
Tagozatkód:
Képzés neve:
Felvehető létszám:

0005
előkészítő évfolyam + 2 évfolyamos szakiskolai képzés (részszakma)
CUKRÁSZSEGÉD
8-13 fő

Felvételi követelmények:
✓ Kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági vélemény alapján.
✓ Egészségügyi alkalmasság szükséges.
✓ Pályaalkalmasság szükséges.
✓ A jelentkezési laphoz kérjük az érvényes szakértői véleményt is csatolni!
A képzés időtartama:
1+2 év.
Oktatott idegen nyelv:
Angol nyelv.
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Egyéb információ:
✓ Az oktatás „speciális szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára” alapján folyik.
✓ A szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a szakmai vizsga letételével a következő részszakma
szerezhető meg: cukrászsegéd.
A kiemelt figyelmet igénylő tanulók fogadásának megadása:
✓ kizárólag enyhe értelmi fogyatékos (BNO F70).

Tagozatkód:
Képzés neve:
Felvehető létszám:

0006
előkészítő évfolyam + 2 évfolyamos szakiskolai képzés (részszakma)
SZAKÁCSSEGÉD
8-13 fő

Felvételi követelmények:
✓ Kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági vélemény alapján.
✓ Egészségügyi alkalmasság szükséges.
✓ Pályaalkalmasság szükséges.
✓ A jelentkezési laphoz kérjük az érvényes szakértői véleményt is csatolni!
A képzés időtartama:
1+2 év.
Oktatott idegen nyelv:
Angol nyelv.
Egyéb információ:
✓ Az oktatás „speciális szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára” alapján folyik.
✓ A szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a szakmai vizsga letételével a következő részszakma
szerezhető meg: szakácssegéd.
A kiemelt figyelmet igénylő tanulók fogadásának megadása:
✓ kizárólag enyhe értelmi fogyatékos (BNO F70).

Tagozatkód:
Képzés neve:
Felvehető létszám:

0007
előkészítő évfolyam + 2 évfolyamos szakiskolai képzés (szakképesítés)
SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTŐ
8-13 fő

Felvételi követelmények:
✓ Kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági vélemény alapján.
✓ Egészségügyi alkalmasság szükséges.
✓ Pályaalkalmasság szükséges.
✓ A jelentkezési laphoz kérjük az érvényes szakértői véleményt is csatolni!
A képzés időtartama:
1+2 év.
Oktatott idegen nyelv:
Angol nyelv.
Egyéb információ:
✓ Az oktatás „speciális szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára” alapján folyik.
✓ A szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a képesítő vizsga letételével a következő képesítés
szerezhető meg: számítógépes adatrögzítő.
A kiemelt figyelmet igénylő tanulók fogadásának megadása:
✓ kizárólag enyhe értelmi fogyatékos (BNO F70).
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FONTOS INFORMÁCIÓ A SZAKISKOLAI JELENTKEZÉSHEZ!

A szakiskolai képzéseket az alábbi sajátos nevelési igényű tanulók is választhatják:
✓ egyéb pszichés fejlődési zavarral
magatartásszabályozási zavarral) küzdő,
✓ beszédfogyatékos,
✓ autizmus spektrum zavarral küzdő.

(súlyos

tanulási,

figyelem-

vagy

Számukra nincs előkészítő évfolyam! A képzés ebben az esetben 2 éves.
A jelentkezési lapon ugyanúgy az enyhe értelmi fogyatékosok számára fent megadott
tanulmányi terület kódokat (0004-0007) kell beírni és az érvényes szakértői véleményt
csatolni.
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KÉPZÉSEINK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

Tagozatkód

Milyen kiemelt figyelmet igénylő tanuló jelentkezhet?
A képzés megnevezése

A képzés ideje és jellege

Egyéb pszichés
fejlődési
zavarral küzdő

Enyhe értelmi
fogyatékos

Beszédfogyatékos

Autizmus
spektrum
zavarral küzdő

Beilleszkedés,
tanulási és
magatartási
nehézség
(BTMN)

GIMNÁZIUM
0001

Gimnázium (általános tagozat): angol és német idegen nyelv

4 év

igen

nem

igen

igen

igen

0002

Gimnázium (általános tagozat): beás és angol idegen nyelv

4 év

igen

nem

igen

igen

igen

igen

nem

igen

igen

igen

nem

igen

nem

nem

nem

nem

igen

nem

nem

nem

nem

igen

nem

nem

nem

nem

igen

nem

nem

nem

SZAKGIMNÁZIUM
0003

Szakgimnázium (gyógypedagógiai asszisztens szakirány)

4+1 év

SZAKISKOLA
RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉSEK (1+2 évfolyamos képzés)
0004

Élelmiszer-eladó

0005

Cukrászsegéd

0006

Szakácssegéd

0007

Számítógépes adatrögzítő

előkészítő évfolyam
(1 év közismereti képzés)
+
szakmai és közismereti képzés
(2 év)
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EGYÉB ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
NYÍLT NAP
Nyílt nap időpontja:

2022. november 30. (szerda)
10:00 – 12:00 óra között.
Nyílt nap helyszíne:
PJNGSZI 7632 Pécs, Apáczai Cs. J. krt. 1. alatt lévő telephelyünkön.
A fenti időponton kívül, előzetes egyeztetés alapján, más időpontban is lehetőséget biztosítunk iskolánk
megtekintésére.
KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉS
Saját kollégiumunk nincs, de az elhelyezésben segítséget nyújtunk.
SNI FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁSOK
A képzésben résztvevő tanulóknak a kötelező tanórákon kívül a szakértői véleményben előírt fejlesztő
foglalkozáson kell részt venniük, melyet intézményünk gyógypedagógusai tartanak.
AZ INTÉZMÉNY ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE
Pécsi József Nádor Általános-, Középfokú Iskola és Szakképző Intézmény
OM azonosító: 201190
7632 Pécs, Melinda u. 23.
Tel.: 72/410-596
Email: uzenet@jngszi-pecs.hu
www.jngszi-pecs.hu
www.facebook.com/pjngszi
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