
INTÉZMÉNYÜNKBEN A KÖVETKEZŐ OSZTÁLYOKBA 

LEHET JELENTKEZNI: 
1. A OSZTÁLY 

MAGYAR- FRANCIA KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ  

4+1 ÉVES  GIMNÁZIUM 

Tagozat kódja: 411 

2. F OSZTÁLY 

EMELT SZINTŰ OKTATÁS ANGOL ÉS NÉMET 

NYELVBŐL 

4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM 

Tagozat kódja: 414 

3. D OSZTÁLY 

SZAKGIMNÁZIUM - INFORMATIKA ÁGAZATI 

OKTATÁS 

Tagozat kódja: 421 

4. E OSZTÁLY 

SZAKGIMNÁZIUM - GÉPÉSZET ÁGAZATI OKTATÁS 

Tagozat kódja: 422 

 

 ÉRETTSÉGI UTÁNI KÉPZÉSEINK 

Elektronikai technikus  

Gépgyártástechnológiai technikus  

 

 

A felvétel során 

Minden tagozaton követelmény a központi írásbeli 

vizsga. 

Időpontja: 2016. január 16. (szombat) 

jelentkezési határidő: 2015. december 8. 

A nyelvi tagozatokon (411, 414 kód) a helyben szervezett 

szóbeli meghallgatás. 

 

 

Nyílt napok: 

2015. november 18., 19., 20. 

(szerda, csütörtök, péntek) 
Szerdán, csütörtökön és pénteken 8 órától,  

csütörtökön 16 órától is. 

 

SZAKGIMNÁZIUM (korábbi elnevezése SZAKKÖZÉPISKOLA) 

VÁLTOZÁS: érettségi mellett szakképzettséget is ad. 
 

D osztály
 

INFORMATIKA ÁGAZATI OKTATÁS 
Tagozat kódja: 421 

 
9-12. évfolyamokon elméleti és gyakorlati informatikai alapozó 

oktatás folyik. 

Tanulóink számítástechnikai, hálózati, programozói alap-

képzésben részesülnek. Olyan ismereteket szereznek, melyekre 

jól lehet építeni a továbbtanulás során informatikai és 

elektronikai területen. A szakmai érettségi vizsgát követően 1 év 

alatt szoftverfejlesztői képesítést szerezhetnek. ECDL 

vizsgaközpontunkban sok tanulónk szerez ECDL bizonyítványt. 

A tanult idegen nyelv: angol. 
 

E osztály 

GÉPÉSZET ÁGAZATI OKTATÁS 
Tagozat kódja: 422 

9-12. évfolyamokon elméleti és gyakorlati gépészeti alapozó 

oktatás folyik. 

A képzés során tanulóink megfelelő alapokat kapnak a 

szakirányú továbbtanuláshoz. A szakmai érettségi vizsgát 

követően 1 év alatt gépgyártástechnológiai technikusi képesítést 

szerezhetnek. Elsajátítják az NC, CNC gépek programozását és a 

számítógéppel való tervezést. Képesek lesznek a gépészet 

területén alkalmazott gépi rajzoló-programokat használni 

(pl. AutoCAD). Gazdasági- és vállalkozási alapismereteket 

szereznek, melyek birtokában pl. önálló céget alapíthatnak. A 

tanult idegen nyelv: angol. 

Felvételi eljárás a D és E szakgimnáziumi osztályokba: 

Felvételi pontok számítása: 

Központi felvételi (magyar, matematika)   50% 

Általános iskolai. jegyek (magyar, matematika, történelem, 

idegen nyelv)  50 % 

A központi felvételin legalább 60 pontot elérő tanulót 

automatikusan felvesszük. 
Elutasítjuk a tanulót, ha az általános iskolai jegyeinek átlaga 

gyengébb 2,8-nél. 

 ÉRETTSÉGI UTÁNI KÉPZÉSEINK 

 Elektronikai technikus  

 Gépgyártástechnológiai technikus  

 

 

 

Beiskolázási tájékoztató  

8. évfolyamosoknak 
 

2016/2017. tanévre 

 
Váci Szakképzési Centrum 

Petőfi Sándor Gimnáziuma, 

Gépészeti Szakközépiskolája  

és Kollégiuma 

 

ASZÓD 

www.petofi-aszod.hu 

 
 

Cím:2170 Aszód, Hatvani út 3.  

OM azonosító: 203065 

Telephely kód: 008 

Tel: 06 28 500 545 

Tel, fax: 06 28 400 006 
 

iskolatitkar@petofi-aszod.hu 

Igazgató: Csobán Attila 

Beiskolázási felelős: Némethné Holló Krisztina  igh. 

  Tel: 06 28 500-545 

Kollégium vezetője: Nyíry Zsolt  

  Tel:06 28 400-078 

Beiratkozás: 2016. június 22. (szerda), 8-14 óráig 

http://www.petofi-aszod.hu/


GIMNÁZIUM 

A osztály 

MAGYAR- FRANCIA KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ 

GIMNÁZIUM 

Tagozat kódja: 411 

Képzési idő: 1+4 év 

Az egyéves intenzív (heti 20 órás) nyelvi képzés után a francia 

nyelv a tanítás nyelvévé válik öt tantárgy esetében: történelem, 

biológia, földrajz, matematika és francia civilizáció. Jelenleg 

három francia anyanyelvű tanár is szavatolja a képzés 

kimagasló színvonalát. „C” típusú felsőfokú állami 

nyelvvizsga bizonyítvánnyal egyenértékű érettségit szerezhet 

minden diákunk, aki francia nyelvből emelt szintű jeles, illetve 

még két, francia nyelven tanult tantárgyból középszintű 

érettségit tesz. 

Diákjaink tanulmányutak és cserekapcsolatok által is 

szélesíthetik nyelvi ismereteiket. Ezek a kapcsolatok 

alkalmasak arra, hogy a fiatalok a francia nyelvet mint a 

kommunikáció nyelvét használják, és hogy megismerjék más 

népek szokásait, kultúráját. 

Előzetes francia nyelvi ismeretek nem szükségesek.  

A felvételi eljárás során a tanulók kommunikációs és logikai 

készségeit mérjük. 

Felvételi eljárás: 

Központi felvételi vizsgán kell részt venni (magyar nyelv és 

irodalom, matematika). Az itt elért pontszámokat 50%-ban 

vesszük figyelembe.  A központi felvételin legalább 80 pontot 

elérő tanulót automatikusan felvesszük. Az általános iskolai 

magyar, matematika, történelem, idegen nyelv jegyeket  

25 %-ban vesszük figyelembe. 

Felvételi elbeszélgetést tartunk (kommunikációs készség 

magyar nyelven) a pontok 25%-áért 

Ideje: 2016. február 20., 08- órától,  

            pótfelvételi február 25., 13 órától 

 

. 

 

Nyílt napok: 
2015. november 18.,19.,20. 

 

 

KOLLÉGIUMUNK 

 
 

 

 

 

 

A tanulókat négyágyas apartman jellegű, minden igényt 

kielégítő szobákban helyezzük el.  

A tanulmányi munkát az iskolában tanító magyar és 

külföldi tanárok korrepetáló illetve szakköri munkája teszi 

teljessé.  

Nyílt napok: 
2015. november 18.,19.,20. 

 

 

F osztály 

4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM 

EMELT SZINTŰ OKTATÁS ANGOL ÉS NÉMET NYELVBŐL 

Tagozat kódja: 414 

 

A tanulók mindkét idegen nyelvet heti öt órában 

tanulják négy tanéven keresztül 

Nyelvpárosítás a tagozaton: 

 Első idegen nyelv ANGOL, második NÉMET 

Célunk, hogy a tanulók olyan szintű, biztos nyelvtudást 

szerezzenek, amely az emelt szintű érettségi és az értékes felvételi 

pontszámokat jelentő középfokú nyelvvizsgák letételéhez 

elegendő. 

Felvételi pontok számítása: 

Központi felvételi      50% 

Szóbeli angol nyelvből    25%: 

Általános iskolai. jegyek  25 % 

(magyar, matematika, történelem, idegen nyelv)  

A központi felvételin legalább 80 pontot elérő tanulót 

automatikusan felvesszük. 

Szóbeli ideje: 2016. február 20., 08- órától, 

pótfelvételi: február 25., 13 órától 

 

 

 

 

Nyílt napok: 
2015. november 18.,19.,20. 

 



 


