
Felvételi tájékoztató 

Csuha Antal Baptista Általános Iskola, Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola 

4485. Nagyhalász, Arany J. u. 77. 

OM:201734 

Gimnáziumi képzés nyolcadikosok számára: 

0001-es kód: Gimnázium, 4 év 

Tervezett felvételi létszám: 15 fő 

Felvételi követelményeink a gimnáziumba: 

 tanulmányi eredmények alapján (7. év vége és 8. félév eredményei) 

 központi írásbeli felvételi eredménye magyar nyelvből és matematikából 

Az első oktatott idegen nyelv: angol 

Második idegen nyelv: német 

A tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrum 

zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

tanulók is jelentkezhetnek 

A felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe veszik. 

A tanulók szóbeli elbeszélgetésen vesznek részt. 

A gimnáziumba a baptista intézményekből jelentkező tanulókat előnyben részesítjük, csak az 

általános iskolai eredményeket számítjuk be pontszámként a meghatározott tantárgyakból 

(7.év vége és 8. félév): 

 magyar nyelv és irodalom 

 matematika 

 történelem 

 idegen nyelv 

 

Szakképzési kínálatunk a nyolcadikosok számára: 

0002-es kód technikum: Kereskedelem ágazat, kereskedő és webáruházi 

technikus, 5 év 

Tervezett felvételi létszám 1 osztály, 26 fő. 



Az 5 év elvégzése után egyszerre szerezhető meg az érettségi bizonyítvány és a technikusi 

oklevél. A gyakorlati oktatás megszervezésének módja szakképzési munkaszerződés, 

együttműködési megállapodás. 

A kereskedelem ágazat 5 éves képzés, amely érettségivel és technikusi szakképzettség 

megszerzésével zárul. A kereskedő és webáruházi technikus szakma új távlatokat nyit a 

kereskedelem terén. A szakképzett technikus az általános kereskedelmi folyamatok 

megismerése mellett alapos tudással rendelkezik a marketing, az online értékesítés és a 

webáruházak működésével kapcsolatban. 

Felvételi követelményeink a technikumba: 

Pontszámítás a 7. év végi és a 8. félévi jegyek alapján: 

 magyar nyelv és irodalom, 

 matematika, 

 történelem, 

 idegen nyelv,  

 informatika tantárgyakból. 

Átlag: 3,5-4,0 

A tanulók szóbeli elbeszélgetésen vesznek részt. 

Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 

Pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 

A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő: angol. 

A tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrum 
zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

tanulók is jelentkezhetnek. 

A baptista intézményekből jelentkező tanulókat előnyben részesítjük. 

Szakképző iskolai képzéseink : 

0003-as kód: Gépi és CNC forgácsoló, 3év 

Tervezett létszám: 1 osztály, 12 fő 

Hároméves képzés, további két év alatt esti tagozaton lehet érettségizni. (3 év alatt szakma+ 

2 év érettségi). 

Feladata önálló műszaki dokumentáció alapján fémek és nemesfémek megmunkálása, 

hagyományos és számjegyvezérlésű eszterga-, gyalu-, véső-, fúró-, maró- és köszörűgépeken. 

Alkatrészeket gyárt, alakít, javít.  



A gyakorlati oktatás megszervezésének módja szakképzési munkaszerződés, együttműködési 

megállapodás. 

Felvételi követelményeink a szakképző iskolába: 

Pontszámítás a 7. év végi és a 8. félévi jegyek alapján: 

 magyar nyelv és irodalom, 

 matematika, 

 informatika, 

 idegen nyelv,  

 fizika tantárgyakból. 

Átlag: 3,0-3,5 

A tanulók szóbeli elbeszélgetésen vesznek részt. 

Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 

Pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 

A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő: angol. 

A tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrum 

zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

tanulók is jelentkezhetnek. 

A baptista intézményekből jelentkező tanulókat előnyben részesítjük. 

0004-es kód: Pék, 3 év 

Tervezett létszám: 1 osztály, 22 fő 

Hároméves képzés, további két év alatt esti tagozaton lehet érettségizni. (3 év alatt szakma+ 

2 év érettségi). 

A pék készíti a péksüteményeket, a kalácsokat, pogácsákat, pékárut korszerű gépek és 

technológiák segítségével. Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret sütni, érdeklődik az 

élelmiszerek előállítása iránt.  

Felvételi követelményeink a szakképző iskolába: 

Pontszámítás a 7. év végi és a 8. félévi jegyek alapján: 

 magyar nyelv és irodalom, 

 matematika, 

 történelem, 

 idegen nyelv,  



 biológia tantárgyakból. 

Átlag: 3,0-3,5 

A tanulók szóbeli elbeszélgetésen vesznek részt. 

Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 

Pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 

A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő: angol. 

A tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrum 

zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

tanulók is jelentkezhetnek. 

A baptista intézményekből jelentkező tanulókat előnyben részesítjük. 

0005-ös kód: Hegesztő, 3 év 

Tervezett létszám: 1 osztály 12 fő 

Hároméves képzés, további két év alatt esti tagozaton lehet érettségizni. (3 év alatt szakma + 

2 év érettségi). 

Munkájával találkozhatunk tartószerkezetek, állványok, hidak vázszerkezetének építésénél. A 

hegesztés különböző formái láng-, gáz- vagy elektromos ívhegesztés. 

Felvételi követelményeink a szakképző iskolába: 

Pontszámítás a 7. év végi és a 8. félévi jegyek alapján: 

 magyar nyelv és irodalom, 

 matematika, 

 informatika, 

 idegen nyelv,  

 fizika tantárgyakból. 

Átlag: 3,0-3,5 

A tanulók szóbeli elbeszélgetésen vesznek részt. 

Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 

Pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 

A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő: angol. 



A tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrum 

zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

tanulók is jelentkezhetnek. 

A baptista intézményekből jelentkező tanulókat előnyben részesítjük. 

0006-os kód: Ipari gépész, 3 év 

Tervezett létszám: 1 osztály 12 fő 

Hároméves képzés, további két év alatt esti tagozaton lehet érettségizni. (3 év alatt szakma + 

2 év érettségi). 

A gyártósorok berendezéseinek, kisegítő részegységeinek szerelését, karbantartását, javítását 

végzi. Egyszerű munkadarabokról műszaki rajzot készít. Munkája során a gépészetben 

általánosan használt kéziszerszámok és kisgépek szakszerű és biztonságos használatával oldja 

meg feladatait. 

Felvételi követelményeink a szakképző iskolába: 

Pontszámítás a 7. év végi és a 8. félévi jegyek alapján: 

 magyar nyelv és irodalom, 

 matematika, 

 informatika, 

 idegen nyelv,  

 fizika tantárgyakból. 

Átlag: 3,0-3,5 

A tanulók szóbeli elbeszélgetésen vesznek részt. 

Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 

Pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 

A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő: angol. 

A tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrum 

zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

tanulók is jelentkezhetnek. 

A baptista intézményekből jelentkező tanulókat előnyben részesítjük. 

Nagyhalász, 2020. 10. 05. 


