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PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ 

a 2021/2022. tanévre 
 

 

Kedves Diákok! Tisztelt Szülők, Kollégák! 

 

Az eddigiekhez hasonlóan sokféle továbbtanulási lehetőséget ajánlunk mindegyik (gimnázium, 

technikum, szakképző iskola) képzési típusban.  

Iskolánkról tájékozódhatnak honlapunkon (www.kfg.sulinet.hu) is, a pályaválasztással kapcsolatos 

kérdésekkel megkereshetnek bennünket személyesen, vagy telefonon (54/451-102/ 102 vagy 112 mellék), 

érdeklődhetnek e-mailben az titkarsag@karacs.berettyoujfaluiszc.hu címen. 

Várjuk mindazokat, akik számára a tanulás, a munka, a tudás érték, szívesen lennének a 

hagyományokat őrző, de megújulásra is képes iskolánk diákjai, a sokszínű iskolai közösségünk tagjai. 

 

Püspökladány, 2020. október 14. 

  Ferenczik György 

  igazgató 
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Gimnázium 
 

A gimnáziumi képzést azoknak a tanulóknak ajánljuk, akik jó tanulmányi előmenetelűek, és felsőfokú 

továbbtanulásra készülnek.  

Gimnáziumi osztályainkba a központi felvételi (magyar nyelv és matematika) megírásával lehet bejutni, a jelentkezőket a 

felvételi teljesítmény és a hozott eredmények (7. osztály év végi és 8. osztály félévi osztályzatok, az AJKP-ban tanulóknál az 

előkészítő év eredményei) alapján rangsoroljuk, ill. a belügyi rendészeti osztályba jelentkezőknek részt kell venniük egy fizikai 

képességszint felmérésén, és az egészségügyi alkalmasságukat is igazolniuk kell. 

Első idegen nyelvként az angol vagy a német, második idegen nyelvként a 9. évfolyamtól a német, az angol, a francia, 

az olasz, az orosz  nyelv választható. 

Az iskolában lehetőséget biztosítunk különböző szakköri, sportköri foglalkozásokra, nyelvvizsga-

előkészítőre, a 11. és a 12. évfolyamon pedig a továbbtanulás irányának megfelelően emelt szintű érettségi 

felkészítőkre, ill. az utazás és turizmus program tanulására. 

 

 

Négy évfolyamos gimnázium 
Az általános tantervű képzésre jelentkezők rangsorához a pontokat 50%-ban a hozott eredmények  (7. osztály év végi 

és 8. osztály félévi osztályzatok) adják, 25%-ban vesszük figyelembe a magyar nyelvi és 25 %-ban a matematika központi 

írásbeli felvételi eredményét.  

Az emelt óraszámú matematikára  jelentkezőknél a pontokat 50%-ban a hozott eredmények adják, 15%-ban vesszük 

figyelembe a magyar nyelvi és 35 %-ban a matematika központi írásbeli felvételi eredményét. Akiknek az írásbeli felvételi 

teljesítménye nem éri el matematikából az 50%-ot, azokat erre a képzésre nem rangsoroljuk.  

 Az emelt óraszámú angol nyelvre jelentkezőknél a pontokat 50%-ban a hozott eredmények adják, 35%-ban vesszük 

figyelembe a magyar nyelvi és 15 %-ban a matematika központi írásbeli felvételi eredményét. 

A belügyi rendészetre jelentkezőknél a pontokat 50%-ban a hozott eredmények (7. osztály év végi és 8. osztály félévi 

osztályzatok) adják, a 15%-ban vesszük figyelembe a központi írásbeli felvételi eredményét és 35%-ban a fizikai képességszint 

mérés eredményét.  

 

Fizikai alkalmassági minimum szintek: 

Sportág Fiú Lány 

ingafutás 11:00 mp 12:00 mp 

fekvőtámasz 20/fél perc 10/fél perc 

felülés 25 20 

helyből távolugrás 180 160 

2000 méter futás 9:45 perc 11:30 perc 

 

Elbírálás: aki teljesíti a szinteket, alkalmas – egy szint kihagyása vagy gyengébb teljesítése esetén is. Két sportág szint alatti 

teljesítése alkalmatlanságot jelent, nem rangsoroljuk.  

A jelentkezési lappal együtt az orvosi alkalmassági igazolás beadása is szükséges. A fizikai szintfelmérésre csak azokat a 

tanulókat hívjuk be, akik orvosilag alkalmasok és tanulmányi eredményük megfelelő. 

 

A belügyi rendészeti képzésre a fizikális felvételi feladatok végrehajtásának leírása: 
Ingafutás 4x10 méter: Kiinduló helyzet a rajtvonal mögött álló rajthelyzet. Feladat: a 4x10 méteres táv időre való megtétele 

úgy, hogy a futó az egymástól 10 m-re lévő két vonal közt fut. Fordulónként lábbal érinteni kell az elől lévő vonalat. Értékelés: 

a rajt-cél vonalon történő másodszori áthaladás zárja az időmérést, másodperc-tizedmásodperc méréssel. 

Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás: Kiinduló helyzet mellső fekvőtámasz a talajon (karok vállszélességben, nyújtottan, 

előrenéző ujjakkal a talajon, törzs egyenes, térd nyújtott, lábak összezárva, fej mérsékelten emelt, előrenéző tekintettel). 1. 

ütem: mindkét kar hajlítása úgy, hogy a mellkas érintse a talajra helyezett 1 kg-os medicinlabdát (a könyököt kissé kifelé 

vigyük, ne szorítsuk a törzshöz, a láb és a törzs egyvonalban, csípőnket ne engedjük le, de ne is emeljük fel, fejünkkel előre 

nézzünk). 2. ütem: mindkét kar nyújtása, mint a kiinduló helyzetnél. Feladat: 30 másodpercen keresztül folyamatos 

végrehajtás. Értékelés: az előírt testhelyzetben végrehajtott gyakorlatok darabszáma érvényes. 

Helyből távolugrás: Kiinduló helyzet az ugróvonal mögött álló helyzetben. Feladat: helyből karlendítéssel, páros lábról 

történő elrugaszkodással elugrás a legnagyobb távolságra. Értékelés: az ugróvonaltól mért legközelebbi talajszintet érintő 

távolság. Kísérletek száma 3. A legjobb eredmény kerül feljegyzésre. 

Hanyattfekvésből felülés: Kiinduló helyzet hanyattfekvés hajlított lábakkal (kb. derékszögben), lábfej rögzítve (társ 

segítségével, segédeszközzel), tarkóra tartás. 1. ütem: felülés, egy könyök érinti a térdet. 2. ütem: ereszkedés kiinduló 

helyzetbe. Feladat: 1 percen keresztül folyamatos végrehajtás. Értékelés: az előírt testhelyzetben végrehajtott gyakorlatok 

darabszáma érvényes. 

2000 m futás: Kiinduló helyzet a rajtvonal mögött, álló rajthelyzet. Feladat: 2000 méter távolság megtétele időre. Értékelés: a 

célvonalon való áthaladás zárja az időmérést (perc, másodperc). 

Arany János Kollégiumi Program  
A programra jelentkezők az előkészítő évfolyam után érettségit adó képzéseinken folytathatják tanulmányaikat. 



Technikum (5 év) 
 

A jelentkezők felvételi rangsorát a hozott eredmények – a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi átlagai a 

készségtárgyak (rajz, ének, testnevelés, technika) nélkül – alapján állapítjuk meg.  

A technikum elnevezés sokak számára a minőségi szakmai képzést jelképezi napjainkban is, így hívó szó lehet a szülők, 

diákok számára. Nevében jelzi a végzettséget, mivel itt a végzettek technikusok lesznek. A képzés egységes szervezése, 

dualitása és felsőoktatáshoz erősebb kapcsolása indokolttá teszi a változtatást. 

A technikusképzés 5 éves. Az első két év ágazati ismereteket adó képzése után a második ciklusban duális képzés folyik. A 

képzés alatt a tanulók ösztöndíjban részesülhetnek. A 12. évfolyam végén a három kötelező közismereti tárgyból tesznek 

érettségit a diákok. A 13. évfolyam végén tesznek érettségi vizsgát idegen nyelvből, és a technikusi szakképesítés szakmai 

vizsgája lesz egyben az ötödik érettségi tárgy. Így 13. év végi sikeres vizsga után kézhez kapják az érettségi bizonyítványukat 

és a technikusi végzettséget igazoló oklevelüket. A technikumban megszerzett tudás megteremti a lehetőségét, hogy a jó 

eredménnyel végzettek a szakmai vizsgájuk eredményének figyelembevételével továbbtanulhassanak felsőoktatásban azonos 

ágazaton belül. 

 

Az érettségizett diákok bármely felsőfokú intézménybe jelentkezhetnek. 

A 9. évfolyamon az alábbi képzésekre iskolázunk be: 

✓ Kisgyermekgondozó, -nevelő 

✓ Informatikai rendszer- és alkalmazás- üzemeltető technikus 

✓ Ipari informatikai technikus 

✓ Környezetvédelmi technikus 

✓ Gépjármű mechatronikai technikus 

✓ Gépgyártástechnológiai technikus 

✓ Mezőgazdasági gépésztechnikus 

 

 

 

Szakképző iskola (3+2 év) 
 

A szakképző iskola 3 éves. Az első év ágazati ismereteket adó képzés, az azt követő két évben duális képzés folyik, elsősorban 

munkaszerződés keretén belül. Az ágazati alapképzés ágazati alapvizsgával zárul. Az ágazati alapvizsga alkalmas egyszerű 

munkakörök betöltésére. 

A szakképző iskolai képzést választóknak is több lehetőséget kínálunk a 2021/2022. tanévben.  

 
A 9. évfolyamon a következő 3 év alatt megszerezhető szakmákra iskolázunk be: 

Faipar ágazgat - faipar szakmacsoport: 

Asztalos     

Gépészet ágazat: 

Épület- és szerkezetlakatos  

Gépi és CNC forgácsoló 

Hegesztő 

Specializált gép- és járműgyártás ágazat: 

Gépjármű mechatronikus 

Építőipar ágazat: 

Festő, mázoló, tapétázó 

Kőműves 

Szociális ágazat: 

Szociális ápoló és gondozó 

Kereskedelem ágazat: 

 Kereskedelmi értékesítő (Eladó) 

Elektronika és elektrotechnika ágazat: 

Villanyszerelő 

 

A gyakorlati képzés az intézmény korszerűen felszerelt tanműhelyében, illetve – szerződés alapján –  gazdálkodó 

szervezeteknél folyik. 

 

A képzés alatt a tanulók ösztöndíjban részesülhetnek. 

Azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik komolyan veszik a tanulást, a választott szakma elsajátítását. A jelentkezők 

rangsorát a hozott eredmények – a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi átlagai alapján állapítjuk meg. A felvételhez 

egészségügyi alkalmasság orvosi igazolása is szükséges. 

A képzés 3+2 év, melynél az érettségit adó 2 éves képzés szabadon választható.  


