2020/2021 tanév beiskolázással
kapcsolatos kérdések és válaszok
Kérdés
1.

Kell-e írásbeli felvételit tenni?

Válasz
Nem.
A felvétel a 7. osztályos évvégi és a 8. osztályos félévi jegyek átlaga

2.

alapján, rangsorolással történik. Célszerű jól átgondolni melyik szakmát
jelölik meg elsőként, mert jó esélye van, hogy oda veszik fel a tanulót. A
Felvétel módja?

felvétel feltétele még a foglalkozásegészségügyi alkalmassági megfelelés
és a festő, mázoló, tapétázó szakma esetében a pályaalkalmassági
megfelelés (tériszony, színtévesztés, színlátás, térlátás).
Beiratkozásra csak a 8. osztály sikeres elvégzését követően van mód
függetlenül a felvételi eredményétől.
Az iskola a 7-es fő út mellett található, a város Balatonhoz közelebbi

3.

végén. A buszpályaudvarról a 10-es helyi busszal és az irányunkban
Az iskola megközelíthetősége?

közlekedő helyközi járatokkal közelíthető meg az iskola. Vonattal pedig a
Székesfehérvár-Repülőtér vasúti megállót kell keresni. A buszmegálló az
iskolától 200 m-re, a vasúti megálló 600 m-re helyezkedik el.
A kollégiumi elhelyezésre a Székesfehérvári József Attila Középiskolai

4.
Milyen lehetőség van kollégiumi
elhelyezésre és mennyibe kerül?

Kollégiumban van lehetőség: 8000 Székesfehérvár Széchenyi út 13.,
+36 22 500-827, www.jakkoli.hu.
A kollégiumi elhelyezés ingyenes, az ékezés díjáról a kollégium ad
bővebb felvilágosítást.
Intézményünk támogatja tanulóit és felkészíti a versenyeken való

5.
Szakmai és egyéb versenyeken való
részvétel lehetősége?

részvételre. A tanulóink rendszeresen, eredményesen vesznek részt
országos és nemzetközi szakmai és egyéb versenyeken. (OSZTV,
SZKTV, EUROSKILLS, WORLDSKILLS, lövész verseny, helyesírás
verseny, versmondó verseny, sport versenyek)

6.

Milyen hangsúlyt helyeznek az
idegen nyelvi oktatásra?

7.

Idegen nyelvtanulásra angol és német nyelven van lehetőség. Számos
tanulónk tett eredményes középfokú nyelvvizsgát az idegen nyelv
oktatóink segítségével.

Technikumban mikor van nyári

A technikumi osztályokban a 11. és a 12. évfolyamban van 140 órás

gyakorlat?

kötelező nyári gyakorlat.
A napi tornaórákon felül a tanulók számos sport közül választhatnak

8.
Vannak-e sportolási lehetőségek az
iskolában

iskolánkban. Rendelkezésre álló fedett és nyitott sport pályáinkon
lehetőség van kézi-, röp- és kosárlabdázni, futballozni, futni, atlétikázni,
ping-pongozni. A tanulóink rendszeresen vesznek részt helyi, megyei
sportversenyken.

