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OM azonosító: 029382
FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
2017/2018
Iskolánk, a Don Bosco Iskola Kazincbarcikán működik a Magyar Katolikus Egyház
egyik szerzetesrendje, a Szalézi Szent Ferenc Társasága fenntartásában.
A felvételnél fontos szempont, hogy a jelentkező fiatal és szülei fogadják el az
iskolában

folyó

katolikus

keresztény

hitéleti

nevelést.

Intézményünk

országos

beiskolázású.
Távolról érkező, vagy rászoruló fiataloknak fiúkollégiumunkban biztosítunk
elhelyezést.
Felvételi eljárás: A felvételi eredmény megállapítása az általános iskolai tanulmányi
eredmény alapján történik. Írásbeli felvételi vizsga valamint szóbeli meghallgatás nincs.
Egészségügyi vizsgálat van.
A szakközépiskolában (régi nevén szakiskola) (3 év) azoknak a fiataloknak jelentkezését
várjuk, akik a lehető legrövidebb időn belül szeretnének szakmát szerezni és utána munkába
állni. Ebben a képzési formában a tanulók elsősorban a választott szakmát tanulják, és képzési
idő 33 %-ában közismereti tantárgyakat is. A képzés szakmai vizsgával zárul, mellyel a
tanuló teljesíti tankötelezettségét. A szakmai képzést követően a tanulók a nappali munkarend
szerinti szakközépiskolában folytathatják tanulmányaikat, és 2 év alatt érettségit szerezhetnek.
Szakközépiskolai szakmák
Hiányszakmák: (iskolai ösztöndíj + tanulói szerződés)
 Épület és Szerkezetlakatos,
 Hegesztő
 Ipari Gépész
 Kőműves
 Női Szabó
 Szociális Gondozó, Ápoló
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 Villanyszerelő
 Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő
Egyéb szakmák: (tanulói szerződéssel)


Burkoló



Cukrász



Festő, mázoló, tapétázó



Könyvkötő-nyomtatvány feldolgozó



Központi-fűtés és gázhálózat-szerelő



Pék



Szárazépítő

Szakgimnáziumban (régi nevén szakközép) (4+1 év) várjuk azokat a tanulókat, akik olyan
szakmát választanak, amely érettségi vizsgához kötött. Ők érettségi után szerezhetnek
szakképesítést.
Választható szakgimnáziumi (4+1) ágazatok:
 Szépészet (fodrász)
 Informatika (informatikai rendszerüzemeltető)
 Nyomdaipar (nyomdaipari technikus)
 Egészségügy (gyakorló ápoló)
 Pedagógia (pedagógiai- és családsegítő munkatárs)
 Szociális (Kisgyermekgondozó, nevelő)
Fontosnak tartjuk a tehetséggondozást és az alulteljesítőkkel, lemaradókkal, a
problémás, hátrányos helyzetű, a nehezen kezelhető, veszélyeztetett tanulókkal való
felzárkóztató foglalkozást. Változatos módszerbeli megoldások segítségével a tanulók közt
meglévő műveltségbeli, képességbeli különbségeket kezelni tudjuk, igyekszünk megteremteni
az esélyegyenlőséget, hogy a választott iskolát eredményesen elvégezzék.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk nyílt napunkra, melynek időpontja:
2016. december 2. 8.00 óra

