INTÉZMÉNYÜNKBEN A KÖVETKEZŐ KÉPZÉSEKRE
LEHET JELENTKEZNI:

KOLLÉGIUMUNK

1.

MAGYAR- FRANCIA KÉT TANÍTÁSI
NYELVŰ

Az iskola területén, annak közvetlen
szomszédságában található 80 fős kollégium
épülete.
A szilenciumi foglalkozásokon tanulmányi
eredménytől
függően
nevelőtanári,
szaktanári segítséggel készülhetnek diákjaink
a következő nap tanóráira.

EMELT ANGOL ÉS NÉMET NYELVI

4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM
KÓD: 4140
3.

ASZÓD
OM: 203065
Telephelykód: 008

1+4 ÉVES GIMNÁZIUM
KÓD: 4110
2.

Váci SzC Petőfi Sándor Műszaki
Technikum, Gimnázium és Kollégium

Beiskolázási tájékoztató
2022/2023. tanévre

INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZATI
OKTATÁS

A
szabadidő
eltöltésére
programokat kínálunk.

változatos

5 ÉVFOLYAMOS TECHNIKUM
KÓD: 4210
4. SPECIALIZÁLT GÉP- ÉS JÁRMŰGYÁRTÁS

Az iskola közelségét kihasználva az esti
szabadidő alatt tanulóink használhatják
az intézmény sportlétesítményeit, így
nagyon népszerűek az esti konditermi,
tornatermi foglalkozások.
Programjainkat, hagyományos ünnepeinket a
minden
évben
újraválasztott
diákönkormányzat segítségével, diákok
bevonásával valósítjuk meg.

ÁGAZATI OKTATÁS

5 ÉVFOLYAMOS TECHNIKUM
KÓD: 4230
5. GÉPÉSZET ÁGAZATI OKTATÁS
5 ÉVFOLYAMOS TECHNIKUM
KÓD: 4220

www.petofi-aszod.hu

FELVÉTELI FELTÉTELEK:

központi írásbeli vizsga
esetében követelmény

minden

képzésünk

időpontja: 2022. január 22. szombat
jelentkezési határidő: 2021. december 3.
szóbeli meghallgatás minden képzésen van
időpontja: 2022. március 5. szombat.

NYÍLT NAPOK
2021. november 17., 18., 19.

Cím:2170 Aszód, Hatvani út 3.
Tel: 28-400-006
iskolatitkar@petofi-aszod.hu
Igazgató: Holló Krisztina
Kollégium vezetője: Nyíry Zsolt
Tel: 0628-400-078

GÉPÉSZET ÁGAZAT

GIMNÁZIUM

TECHNIKUM

MAGYAR- FRANCIA KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ GIMNÁZIUM

INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT

Képzési idő: 1+4 év
Az egyéves intenzív nyelvi képzés után, a történelem, a
biológia, a földrajz, a matematika és a civilizáció
tantárgyakat francia nyelven tanulhatják.
„C”
típusú
felsőfokú
állami
nyelvvizsga
bizonyítvánnyal egyenértékű érettségit tehet minden
diákunk.
Előzetes francia nyelvi ismeretek nem szükségesek.
4 ÉVFOLYAMOS EMELT ÓRASZÁMÚ OKTATÁS
ANGOL ÉS NÉMET NYELVBŐL

Képzési idő: 4 év
Célunk, hogy a tanulóink mindkét nyelvből olyan szintű
nyelvtudást szerezzenek, amellyel emelt szintű érettségit
és középfokú nyelvvizsgát tehetnek.
Felvételi eljárás a GIMNÁZIUMBAN:
Központi írásbeli felvételi vizsgán kell részt venni. Az
itt elért pontszámokat 50%-ban vesszük figyelembe. A
központi felvételin legalább 80 pontot elérő tanulót
automatikusan felvesszük.
Szóbeli elbeszélgetést tartunk: A francia osztályba
jelentkezők esetében kommunikációs készséget mérünk
magyar nyelven. Az angol-német nyelvi osztályba
jelentkezők esetében angol vagy német nyelven tartunk
elbeszélgetést
a
pontok
25%-áért.
Szóbeli ideje: 2022. március 5. szombat.
Az általános iskolai magyar, matematika, történelem,
idegen nyelv jegyeket 25 %-ban vesszük figyelembe.
Elutasítjuk a tanulót, ha a fent említett tantárgyak
általános iskolai jegyeinek 4 éves átlaga alacsonyabb,
mint 3,00.

Képzési idő: 5 év
Informatika és távközlés ágazat 5 éves képzése, amely
érettségivel és technikus szintű szoftverfejlesztő éstesztelő szakképzettség megszerzésével zárul.
A szoftverfejlesztő és- tesztelő technikus olyan
szakember, aki képes webes- és asztali alkalmazást
(szoftvert)
tervezni,
fejleszteni,
tesztelni
és
dokumentálni. A programozási feladatokon túl
adatbázisok tervezését és kezelését is elvégzi.
Ajánlott minden fiatal számára, akit az informatikai
szoftverek világa nemcsak vonz, hanem azok fejlesztése,
tökéletesítése is érdekel.
A tanult idegen nyelv: angol.
SPECIALIZÁLT GÉP- ÉS JÁRMŰGYÁRTÁS ÁGAZAT

Képzési idő: 5 év
Specializált gép- és járműgyártás ágazat 5 éves képzése,
amely érettségivel és gépjármű mechatronikai
technikus szakképzettség megszerzésével zárul.
A gépjármű mechatronikai technikus az eddig
autószerelő néven ismert szakma új megnevezése.
Tanulóink gépjármű mechatronikai technikus
képesítéshez szükséges fémipari és elektronikai
alapismereteket, illetve a gépjárművek szereléséhez és
javításához szükséges ismereteket szereznek.
A 10. év végén szerviz szakirány választható.
Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a
gépjárműveket, új gépjárművek előállítását, szereti a
látványos eredményeket és érdeklődik az alternatív
hajtású járművek iránt.
A tanult idegen nyelv: angol.

Képzési idő: 5 év
Gépészet ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és
gépgyártástechnológiai

technikus

szakképzettség

megszerzésével zárul.
A gépgyártástechnológiai technikus olyan szakember,
aki önállóan, vagy mérnöki irányítással részt vesz
gépalkatrészek technológiai tervezésében, gyártásában,
gépek, géprendszerek, mechanikus berendezések
működtetésében, szerelésében, karbantartásában és
javításában.
Tanulóink 5 év alatt elsajátítják gépgyártástechnológiai
technikus képesítéshez szükséges fémipari és
elektronikai alapismereteket, a számítógéppel való
tervezést, a hagyományos és a CNC forgácsoló gépek
használatát.
Ajánlott minden fiatal számára, aki szeretne részt venni
új alkatrészek gyártási folyamatának
kialakításában.
A tanult idegen nyelv: angol.

Felvételi eljárás a TECHNIKUMBAN
Központi írásbeli felvételi vizsgán kell részt venni. Az
itt elért pontszámok a felvételi összpontszám 50%-át
teszik ki. A matematika pontszámokat kétszeres súllyal
számítjuk.
A központi felvételin legalább 60 pontot elérő tanulót
automatikusan felvesszük.
Szóbeli
elbeszélgetésen
elért
eredmény
az
összpontszám 25%-t teszik ki.
Szóbeli ideje: 2022. március 5. szombat.
Az általános iskolai magyar, matematika, történelem,
idegen nyelv jegyei 25 %-kal vesznek részt a felvételi
pontszámok számításában. A matematika jegyeket
kétszerezzük.
Elutasítjuk a tanulót, ha a fent említett tantárgyak
általános iskolai jegyeinek 4 éves átlaga alacsonyabb,
mint 3,00.

