
Felvételi tájékoztató 
a Nagykun Baptista Oktatási Központ Általános Iskola, Gimnázium, 

Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban 

a 2021/2022. tanévben induló  

gimnáziumi (nappali rendszerű, 4 évfolyamos) képzésére 
 

1) Felvételi követelmények 

Központi írásbeli felvételi vizsga nincs. A felvételi sorrendet az általános iskolai 

tanulmányi eredmények, a 7. osztály év végi és a 8. osztály első félévi eredményei, 

valamint a szóbeli meghallgatáson szerezhető 10 pont összege adja, összesen 60 pont. 
 

2) A meghirdetett tanulmányi területek leírása 

Kód: 0001  

 Nappali rendszerű általános 4 osztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyamon. 

 Emelt és középszintű érettségire történő felkészítés. 

 Emelt óraszámú idegen nyelvi képzés (heti 5 óra). 

 Második idegen nyelv oktatása. 

 A választott érettségi tantárgyakból fakultáció. 

 Szakköri formában drámapedagógia, média és kommunikáció. 
 

3) A felvételi eljárás rendje 

 7. év vége és a 8. félévben elért tanulmányi átlag magyar nyelv és irodalom (együtt 

számolva, átlagolva), matematika, történelem, idegen nyelv, a természettudományos 

tantárgyak: fizika, kémia, biológia, földrajz együtt számolva, átlagolva. Az együtt 

számolt tantárgyak átlaga így fél pontra is végződhet. 

 Hozott maximális pontszám: 50 pont. 

 Szóbeli meghallgatás: 10 pont 

o Tehetségdetekt szoftver segítségével felmérjük a tanuló tehetség-térképét. 

 Maximálisan szerezhető: 60 pont  
 

4) A felvételi kérelmek elbírálásának rangsorolásának módja és szabályai 

A megszerzett pontok alapján, valamint a Tagintézmény Pedagógiai programjában 

foglaltak szerint: „Amennyiben iskolánk – a rendeletben megadott sorrend szerint – az 

összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor az alábbi sorrendben 

részesíti előnyben az azonos összesített eredményt elérő tanulókat:  

 halmozottan hátrányos helyzetű,  

 lakó- vagy tartózkodási helye az iskola székhelyének településén, tehát Kisújszálláson 

található,  

 baptista felekezetű családból vagy a Magyarországi Baptista Egyház belső egyházi 

jogi személyei által fenntartott intézményből érkezik a tanuló,  

 az 1-3. pontban érintett csoportba tartozók fölötti létszámból sorsolás útján kell 

dönteni.”  



Gimnázium – sport fakultáció (nappali rendszerű, 4 évfolyamos) 

képzésére 
 

1) Felvételi követelmények 

Központi írásbeli felvételi vizsga nincs. A felvételi sorrendet az általános iskolai 

tanulmányi eredmények, a 7. osztály év végi és a 8. osztály első félévi eredményei, 

valamint a szóbeli meghallgatáson szerezhető 10 pont összege adja, összesen 60 pont. 
 

2) A meghirdetett tanulmányi területek leírása  

Kód: 0002 

 Iskolánkban a 2021/2022-es tanévben egy speciális, versenysport szemléletű osztály 

indítását tervezzük. A diákok a 4 évfolyamos gimnáziumnak megfelelő általános 

óraszám mellett vesznek részt testnevelés órákon, illetve igény szerinti sportágakban 

kötelező délutáni sportfoglalkozásokon. Ezt teljesíteni lehet sportegyesületnél vagy az 

iskolai sportfoglalkozásokon is. 

 A gimnáziumi képzés tökéletes lehetőséget biztosít arra is, hogy testnevelés 

tantárgyból érettségi vizsgát tegyenek. Mind a középfokú, mind az emelt szintű 

testnevelés érettségi vizsgára tartunk felkészítőt. 

 A képzés a sportoló tanulók speciális igényeihez igazodó nevelést-oktatást biztosít. 

Segíti a sportoló fiatalok iskolai és sportbeli kötelezettségeinek összehangolását, hogy 

választott sportágukban képességeiknek megfelelően a legjobb eredményeket tudják 

elérni, emellett alkalmassá váljanak a felsőoktatási intézményekben való 

továbbtanulásra. 

 Az általános gimnáziumi képzésünkhöz hasonlóan  intézményünk biztosítja az emelt 

és középszintű érettségire történő felkészítést, emelt óraszámú idegen nyelvi képzést 

(heti 5 óra), második idegen nyelv oktatását, valamint 11. évfolyamtól  választott 

érettségi tantárgyakból fakultáción történő felkészítést. 
 

3) A felvételi eljárás rendje 

 7. év vége és a 8. félévben elért tanulmányi átlag magyar nyelv és irodalom (együtt 

számolva, átlagolva), matematika, történelem, idegen nyelv, testnevelés. Az együtt 

számolt tantárgyak átlaga így fél pontra is végződhet. 

 Sporteredményekért kapható külön pontok (egy versenyeredményt számítunk be!):  

 nemzetközi vagy országos versenyeken elért I-III. helyezésért: plusz 5 pont 

 megyei vagy regionális versenyeken elért I-III. helyezésért:      plusz 3 pont 

 Hozott maximális pontszám: 50 pont. 

 Szóbeli meghallgatás:            10 pont 

 a Tehetségdetekt szoftver segítségével felmérjük a tanuló tehetség-térképét. 

 Maximálisan szerezhető:        65 pont  
 

 

 

 

 



4) A felvételi kérelmek elbírálásának rangsorolásának módja és szabályai 

A megszerzett pontok alapján, valamint a Tagintézmény Pedagógiai programjában 

foglaltak szerint: „Amennyiben iskolánk – a rendeletben megadott sorrend szerint – az 

összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor az alábbi sorrendben 

részesíti előnyben az azonos összesített eredményt elérő tanulókat:  

- halmozottan hátrányos helyzetű,  

- lakó- vagy tartózkodási helye az iskola székhelyének településén, tehát Kisújszálláson 

található, 

- baptista felekezetű családból vagy a Magyarországi Baptista Egyház belső egyházi 

jogi személyei által fenntartott intézményből érkezik a tanuló, 

- az 1-3. pontban érintett csoportba tartozók fölötti létszámból sorsolás útján kell 

dönteni.” 

 



 
 

Nagykun Baptista Oktatási Központ  

Illéssy Sándor Technikum és  

Szakképző Iskola Tagintézménye 
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felvételi tájékoztató füzete 

a 2021/2022. tanévre 
az érdeklődő diákok és szüleik részére 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEM A LEGNAGYOBBAK VAGYUNK, DE  

A LEGJOBBAK! 



Kedves Leendő Diákunk! Tisztelt Szülő! 
 

Iskolánk fenntartója, a Baptista Szeretetszolgálat arra törekszik, hogy a lehetőségekhez 

képest a legmagasabb szintű szakmai, tárgyi és lelki feltételeket biztosítsa a diákok és a 

pedagógusok számára a sikeres tanévhez. Magyarország legnagyobb segélyszervezetének 

számító Szeretetszolgálat biztos hátteret nyújt munkánkhoz, s közösen valljuk:  

„Az oktatás támogatása a jövő befektetése”. 
 

Lassan lezárul 8 éves általános iskolai pályafutásotok, s elérkezett annak az időszaka, 

hogy elgondolkozzatok önmagatok és szüleitek segítségével azon, merre tovább? E 

kiadványban nem arról szeretnénk benneteket meggyőzni, hogy ez az egyetlen iskola, 

ahol érdemes továbbtanulni, csupán azt szeretnénk megmutatni, hogy itt érdemes 

nekivágni az általunk kínált technikumi oktatásnak vagy szakképző iskolai szakmáknak.  
 

Iskolánk szellemiségének bemutatását rábízom végzős tanulóinkra, akik több év alatt 

megtapasztalhatták az „illéssys érzést”, s hitelesen vallanak a suliról. 

„Remélem, a tanárok is megőriznek bennünket jó emlékeikben, és a későbbi 

tanítványaikkal is ilyen lelkesek, segítőkészek lesznek, mint ahogy velünk voltak.” 

Egy másik diák szerint: „Ez az iskola hamar befogad mindenkit, a programok pedig 

nagyon változatosak. Akinek tudom, ajánlani fogom az Illéssy-iskolát.” 
 

Dorothy L. Holte írta Egy élet a kezedben című versében: „Ha a gyerekek bátorítva élnek, 

megtanulnak bízni.” A kisújszállási baptista oktatás jelmondata szerint: „A gyermek: 

érték!” Sokszor azonban erre az egyszerű alapigazságra és tényre rá kell döbbentenünk 

benneteket, tesszük ezt bátorítással, tehetségmérésekkel, változatos szakkörökkel és színes 

diákélettel. Mert mit kínál ez az iskola a tanuláson kívül? Olyan diákéveket, melyeknek 

alakítói ti magatok vagytok azzal, hogy a diákönkormányzati munkán keresztül 

befolyásoljátok a szabadidős életet.  
 

Iskolánk Akkreditált Kiváló Tehetségpont. Hatalmas lehetőségek vannak 

tanulóink előtt: felmérjük a diákok egyéni képességeit, segítjük a 

gyermekek képességeinek kibontakoztatását, melynek színterei a 

választható tehetségműhelyek: gasztronómiai, kézműves, kommunikációs, 

idegen nyelvi, természettudományi.  
 

A Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Központjának ECL vizsgahelye 

vagyunk, tehát Európában elismert, nemzetközi nyelvvizsgát lehet tenni 

nálunk angol és német nyelvből. A helyben történő nyelvvizsgázási 

lehetőség a továbbtanulás szempontjából is döntő fontosságú. 
 

A tanuláshoz biztos hátteret nyújt könyvtárunk is, melyben internetes számítógépek 

segítik a felkészülést, illetve adnak lehetőséget arra, hogy a vidékre hazautazók ne a 

hidegben vagy a nagy hőségben várják az állomáson a buszt vagy vonatot, hanem itt 

felkészüléssel vagy szórakozással töltsék el a várakozási időt.  
 

S aki nem akar naponta utazni, ingázni? Annak a családias hangulatú kollégiumot 

ajánljuk, mely közvetlenül a suli mellett van. A kollégiumban pedagógusok nyújtanak – 

szükség esetén – segítséget az iskolai tanórákra történő felkészülésben. 
 

A szellem erősítése mellett fontos a test felfrissülése is. Igény szerint választható 

sportköreink – asztalitenisz, atlétika, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda, úszás, 

tollaslabda – közül mindenki megtalálhatja a saját sportágát. 



Az egyik legtöbb sikeres pályázatot író középiskolaként külföldi 

kapcsolataink is erősödnek: minden tanévben diákjaink szakmai 

gyakorlaton vagy tanulmányúton vesznek részt (pl. Portugália, 

Németország, Lengyelország, Szlovákia, Erdély), illetve bekapcso-

lódtunk a külföldi nyelvtanulási programba, amely kéthetes, 

ingyenes nyelvi képzést tesz lehetővé angol és német nyelvű 

országokban. 

Nehéz meghozni a végső felvételi döntést, ez a füzet és iskolai 

honlapunk – http://illessy.baptistaoktatas.hu/ – ebben szeretne 

segítséget adni, ajánlva iskolánk széleskörű középiskolai kínálatát. 

Javasolom, hogy a felvételi lapon iskolánk esetében több 

iskolatípust és/vagy ágazatot (szakmát) tüntessenek fel a biztosabb felvétel érdekében. 

Iskolánkba a beiratkozás időpontja: 2021. június 24. 

Megalapozott, jó döntést kívánok, bízva abban, hogy személyesen is találkozunk, és 

örömömre szolgálna, ha 2021. szeptember 1-jén együtt kezdenénk az új tanévet az 

Illéssy-középiskolában. 

Tisztelettel: Toldi Attila igazgató 
 

A jó döntés érdekében… 
 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az átjárhatóság a különböző iskolatípusok között – 

gimnázium, technikum, szakképző iskola – alig nyitott tanév közben, ugyanis a 

technikumban és szakképző iskolában már a 9. évfolyamon elkezdődik a gyakorlati 

oktatás, melynek óraszámait nem lehet pótolni év közben különbözeti vagy osztályozó 

vizsgával. A szakképző iskolákból szintén nehéz gimnáziumba váltani, mert a tantárgyi 

struktúra jelentősen eltér. Egyéb indokokat is lehetne még felsorakoztatni, de valamennyi 

azt jelenti végső soron, hogy 8. osztályban érdemes jó döntést hoznia a gyermeknek és a 

szülőnek az iskolatípust illetően. 
 

Kiknek ajánljuk iskolánkat? 
 

 

akik

• piacképes, keresett szakképesítéseket szeretnének szerezni

• már tanulmányaik alatt az ösztöndíj segítségével meg szeretnék  
alapozni felnőtt életük indulását

akik

• a felsőfokú továbbtanulás gondolatával is foglalkoznak

• egyesíteni szeretnék az érettségi és a szakmatanulás előnyeit

• szeretnek alkotni, a gyakorlati képzésben csapatban dolgozni

akik

• élményekben gazdag, vidám, de egyben hasznosan eltöltött 
diákéveket képzelnek el maguknak

• egész életre szóló lelki útravalót is várnak egy középiskolától

http://illessy.baptistaoktatas.hu/s


Technikum (5 évfolyam) 
 

Technikumi évfolyamon három ágazatba – kereskedelem, szociális, vendéglátóipar – 
jelentkezhetnek a tanulók, akik a sikeres szakmai érettségi vizsgával technikusi szintű 

szakképzettséget is szereznek. A megszerzett végzettséggel a munkaerőpiacon is keresett 

bizonyítványt kapnak, de a szorgalmas diákok előtt kinyílik a felsőoktatás kapuja is.  
 

Nagy hangsúlyt helyezünk tanulóink idegen nyelvi képzésére. Az idegen nyelvekben 

való jártasság érdekében egy második idegen nyelv alapjaival is megismerkednek 

tanulóink a 9. és 10. évfolyamokon, és ez továbbmélyíthető a külföldi nyelvtanulási 

program keretében. Célunk, hogy szorgalmas diákjaink egy idegen nyelvből (angol vagy 

német) középiskolás tanulmányaik alatt sikeres középfokú (B2) nyelvvizsgát tudjanak 

tenni. Ennek érdekében váltunk Európában elismert nyelvvizsga-bizonyítványt nyújtó 

ECL akkreditált nyelvvizsgahellyé. 
 

Az emelt szintű érettségire történő felkészítést szintén vállaljuk a kötelező érettségi 

tantárgyakból. Az informatikai (digitális) kompetencia fejlesztése érdekében célunk, hogy 

tanulóink ECDL vizsgát szerezhessenek, hiszen a jól menő „kütyüzés” önmagában még 

nem jelenti a számítástechnikai ismeretek felhasználói szintű tudásának magabiztos 

birtoklását. Az e-tudás napjainkban kiemelt fontosságú terület.  

A tantermi és iskolai körülmények között történő tanulás mellett úgy gondoljuk, hogy a 

tapasztalati úton történő ismeretszerzés is meghatározó, ezért gazdagító programokat 

szervezünk: tanulmányi kirándulások, külföldi 

tanulmányutak, diákcsereprogram. 
 

A nyári szünet a pihenés ideje, de miért ne 

tudnánk együtt pihenni, feltöltődni táborokban, 

élménynapokon? Tudjuk, hogy a napi rohanás-

ban sokszor kevés idő van egymásra, a tanár–

diák–szülő viszony elmélyítésére, a közösségi 

eseményekre. Ezen szeretnénk változtatni közös 

programokkal, melyekbe a szülőket is bevonjuk. 
 

Technikumi ágazati és szakmai kínálatunk 
(A felvételi lapon „A tanulmányi területet meghirdető feladatellátási hely kódja”: 005 = Illéssy-iskola) 

 

A képzés 

felvételi  

kódja 

Ágazat 

megnevezése 
Ágazat 

száma 
A 13. évfolyamon megszerezhető technikusi szakképesítés és a 

Szakmajegyzék száma 

0003 Kereskedelem XXVI. Kereskedő és webáruházi technikus (5 04616 13 03) 

0004 

Szociális III. Kisgyermekgondozó, -nevelő (5 0922 22 02) 

Szociális III. Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens (5 0923 22 04) 

Szociális III. Szociális és rehabilitációs szakgondozó (5 0923 22 06) 

0005 

Vendéglátóipar XXVII.  Cukrász szaktechnikus (5 1013 23 02) 

Vendéglátóipar XXVII. Szakács szaktechnikus (5 1013 23 06) 

Vendéglátóipar XXVII. Vendégtéri szaktechnikus (5 1013 23 08) 
 

A technikumi képzések indításához szükséges minimumlétszám: 12 fő 

A felvétel további feltétele: egészségügyi alkalmassági vizsga (= egészségügyi kiskönyv). 



Kereskedelem ágazat 

A technikumi érettségi vizsgával Kereskedő és webáruházi 

technikus szakképesítés szerezhető az 5. tanév végén. 

Szakemberként különböző árucikkek beszerzésével és értékesí-

tésével foglalkozik, megszervezi és lebonyolítja a készletezést, 

raktározást. Ellátja az adott kereskedelmi egység szabályszerű 

üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat. Irányítja, szervezi és 

ellenőrzi a kereskedelmi vállalkozás működését, a nyilván-

tartással és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat. 

Kialakítja az üzlet arculatát, marketing tevékenységet végez. 

Biztosítja a működtetés személyi és tárgyi feltételeit. Képes az 

elektronikus kereskedelem különböző formáit elindítani és működtetni.  
 

Vendéglátóipar ágazat 
Aki szeret emberekkel foglalkozni, továbbá érdeklődik a gasztronómia iránt, annak ez az 

ágazat kiváló lehetőségeket biztosít. A tanuló választása alapján három technikusi 

képesítés közül lehet választani: Cukrász 

szaktechnikus vagy Szakács szaktechnikus vagy 

Vendégtéri szaktechnikus. A vendéglátásban vezetői, 

szervezői, gazdálkodási feladatokat ellátó 

szakemberré válik a fiatal, aki magas szintű, korszerű 

szakmai és gazdálkodási ismeretekkel és fejleszthető 

tudással rendelkezik. A vendéglátó egységekben 

irányítja, szervezi, ellenőrzi az árubeszerzést, a 

termelési, értékesítési és szolgáltatási tevékenységet. 

Bemutatja, reklámozza az egység szolgáltatásait, 

kialakítja az üzletpolitikát, a marketing-stratégiát, a 

cégarculatot. Gondoskodik a vendéglátó egységekben a biztonsági-, munka- és 

tűzvédelmi, környezetvédelmi, higiénia, élelmiszer-biztonsági előírások betartásáról. 
 

Szociális ágazat 

A szociális ágazat a Te területed, ha szívesen foglalkozol kisgyermekekkel, felnőtt 

emberekkel, és együttérző vagy. A Kisgyermekgondozó, -nevelő vagy a Szociális és 

gyermekvédelmi szakasszisztens vagy a Szociális és rehabilitációs szakgondozó képes a 

gyermekek vagy az idősek intézményi és 

intézményen kívüli ellátására egyaránt. Munkája 

eredményessége érdekében az ügyfelekkel és 

munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít 

ki, velük együttműködik. Felméri a gyermekek 

vagy az idős ember sajátos szükségleteit, és az 

ápolási, gondozási tervnek, programnak 

megfelelően nyújtja az alap- és a személyre 

szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén 

elsősegély nyújtására is képes. Bölcsődék, gyermekvédelmi -, nappali vagy bennlakásos 

szociális intézmények, de az egészségügy is várja a szociális területen felkészült 

szakembereket. A legkeresettebb és biztos elhelyezkedést nyújtó szakképesítéseink 

egyike. A szociális ágazaton tanuló diákjainknak ingyenesen biztosítjuk a gépjárművezetői 

engedély megszerzéséhez szükséges elsősegélynyújtó vizsga letételét.  



Szakképző iskola (3+2 évfolyam) 
 

A szakképző iskolai képzés tanulmányi ideje 3 (választhatóan + 2) 

tanév. A diákoknak a közismereti tantárgyak mellett már a 9. 

évfolyamon elkezdődik a gyakorlati képzés. Olyan szakmák 

szerepelnek kínálatunkban, melyek széles alapozásúak annak 

érdekében, hogy a végzettek minél tágabb körben legyenek 

foglalkoztathatóak. Valamennyi ágazatunk és szakmánk ösztöndíjas, 

így már tanulmányaik kezdetén jelentős pénzügyi támogatást kapnak a 

tanulók. A három év és a sikeres szakmai bizonyítvány birtokában 

kétéves, érettségit adó képzést kínálunk tanulóinknak. 
 

Az egyes szakmákról tájékozódni lehet: 

http://illessy.baptistaoktatas.hu/szakma-ismerteto 

Itt röviden bemutatjuk az alkalmassági feltételeket, a képzés szakmai 

tartalmát, a betölthető munkaköröket, a továbbképzés és az elhelyezkedés lehetőségeit. 
 

Aki most az Illéssy-iskolát 

választja 

a középiskolai tanulmányok 

színteréül, 

okos döntést hoz 

gyermeke jövőjével kapcsolatban. 

 

 

Szakképző iskolai ágazati és szakmai kínálatunk 
(A felvételi lapon „A tanulmányi területet meghirdető feladatellátási hely kódja”: 005 = Illéssy-iskola) 

 

A képzés kódja Szakképesítés megnevezése és Szakmajegyzék száma Egyéb tudnivalók 

Turizmus - vendéglátás ágazat * * Egészségügyi kiskönyv  

0010 

Cukrász (4 1013 23 01) 

Szakmáink színes 

bemutatása 

Pincér-vendégtéri szakember (4 1013 23 04) 

Szakács (4 1013 23 05) 

Gépészet ágazat 

0011 

Épület- és szerkezetlakatos (4 0732 10 03) 

Gépi és CNC forgácsoló (4 0732 10 07) 

Hegesztő (4 0732 10 08) 

Kereskedelem ágazat * 

0012 Kereskedelmi értékesítő (4 0416 13 02) 

Szociális ágazat * 

0013 
Gyermek- és ifjúsági felügyelő (4 0922 22 01) 

Szociális ápoló és gondozó (4 0923 22 03) 
 

A képzés indításához szükséges minimumlétszám: 12 fő 
 

Németországi szakmai gyakorlaton 

Fecskeavató 

Iskolánk udvara 

http://illessy.baptistaoktatas.hu/szakma-ismerteto


Felvételi követelmény iskolánkban 
 

Iskolánk elkötelezett a minőségi szakemberképzésben, továbbá abban, hogy a közép-

iskolai tanulmányok alatt olyan tudásra tegyenek szert tanítványaink, amely megfelelő 

alapot biztosít a továbbtanuláshoz, legyen az a technikusok számára a felsőoktatás vagy a 

szakképző iskolások számára az érettségi, majd a technikusi végzettség megszerzése. 

Központi írásbeli felvételi vizsga nincs, de iskolai pályaalkalmassági vizsgálat során 

győződünk meg azokról az alapképességekről és -készségekről, amelyek birtokában reális 

esély van a sikeres és boldog középiskolás évekre.  

A felvételi pontszám összetevői: 

a) az általános iskolai tanulmányi eredmények: a 7. osztály év végi és a 8. osztály első 

félévi eredményei alapján számoljuk ki az alábbi tantárgyak osztályzatai alapján: 

magyar nyelv és irodalom (átlagoljuk), matematika, történelem, idegen nyelv, 

valamint földrajz (kereskedelem, vendéglátóipar ágazatokban) vagy biológia (szociális 

ágazatban) vagy fizika (gépészet ágazatban). Maximális pontszám: 50 pont  
Ha a tanuló 8. félévkor bármilyen tantárgyból elégtelen osztályzatot szerzett, a rangsor végére kerül. 

b) írásbeli (45 perc): pályaalkalmassági vizsgálat a szövegértési, a matematikai és a 

természettudományos alapismeretek felmérésével. Egyszerű feladatok, amelyeket az 

általános iskolai ismeretanyagból állítunk össze. Maximális pontszám: 60 pont  

c) szóbeli (10 perc): bevezető beszélgetés, a kommunikáció vizsgálata, általános 

tájékozottság a választott szakmával kapcsolatban. Maximális pontszám: 20 pont  

A megszerezhető 130 pont legalább 40%-át kell elérni a sikeres felvételhez. 
  

Egyéb információk 
 

Iskolánk felvállalja a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók esetében a beszédfogyatékos 

és a pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 

zavarral) küzdő tanulók oktatását, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel (BTMN) küzdő tanulók ellátását. Kérjük a jelentkezési laphoz csatolni a 

szakértői bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakvéleményét is.  
 

Baptista iskolaként keresztyén szellemű nevelésünk 

feladata, hogy a személyiség sokoldalú, harmonikus 

fejlesztése által gyermekeink önálló, felelősségteljes 

cselekvésre, őszinteségre törekvő, saját magukra a 

mértékletesség, másokra a türelem keresztyéni erényeit 

alkalmazó, helyes erkölcsi érzékkel rendelkező, 

problémamegoldó személyiséggé váljanak. Hisszük, hogy a 

szeretet a leghatékonyabb pedagógiai módszer.  
 

 

Mikor menjünk az Illéssybe? 
 

A járványügyi készenlét miatt, sajnos, nincs lehetőség nyílt napot és hetet tartani, de 

tanulónként vagy kisebb csoportonként (pl. osztályközösségből) előzetes egyeztetés 

alapján a hét bármely napján szívesen fogadunk diákokat és szülőket.  
 

 

 

Tanulóink Portugáliában (2018) 



 
 

 
 

Elérhetőségeink 
Nagykun Baptista Oktatási Központ  

Illéssy Sándor Technikum és Szakképző Iskola Tagintézménye 
 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 

 59/321-329 

E-mail: illessy@illessy.sulinet.hu 

Web: illessy.baptistaoktatas.hu 
Iskolalátogatásra az előzetes egyeztetést, a fenti elérhetőségeinken tehetik meg az érdeklődők.  

 

Az Illéssy: több mint iskola!  
 

Ösztöndíj technikumban Ösztöndíj szakképző iskolában

(9. és 10. évfolyam) (9. évfolyam)

5% = 8.050 Ft/hó 10% = 16.100 Ft/hó

Tanulmányi átlag
Ösztöndíj                                                                               

(nem duális szakképzésben)

Pályakezdési juttatás                                       
(első szakma megszerzése után)

2,00 - 2,99 8.050 Ft/hó (5%) 128.800 Ft   (80%)

3,00 - 3,99 24.150 Ft/hó (15%) 177.100 Ft (110%)

4,00 - 4,49 40.250 Ft/hó (25%) 233.450 Ft (145%)

4,50 - 5,00 56.350 Ft/hó (35%) 289.800 Ft (180%)

Tanulmányi átlag

3,5 átlag fölött

Hátrányos helyzet vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén 

32.200 Ft/hó pályázat útján

A tanuló 

bankszámlájára 

kerül utalásra

Szakképzési munkaszerződés (technikum 11.-13. évfolyam, szakképző iskola 10.-11. évfolyam)

A minimálbér 60 – 100%-a, tehát 96.600 – 161.000 Ft/hó, amelyet a duális képzőhely folyósít.

Tanulóink ösztöndíjai és egyéb juttatásai

Alapja a tanév első napján érvényes minimálbér (2020-ban 161.000 Ft)

Ágazati alapoktatásban mindenkinek jár első szakmára való felkészülés esetén

Szakirányú oktatás iskolában (technikum 11.-13. évfolyam, szakképző iskola 10.-11. évfolyam)

Rászorultsági támogatás 


