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A meghirdetett képzések iskolán belüli tagozatkódjai:

TECHNIKUM
1711 Elektronika és elektrotechnika
5 évfolyamos oktatás;
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német
felvétel a tanulmányi eredmények alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
elektronika és elektrotechnika ágazat
a megszerezhető szakképesítés: automatikai technikus

1712 Informatika és távközlés
5 évfolyamos oktatás;
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német
felvétel a tanulmányi eredmények alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
informatika és távközlés ágazat
a megszerezhető szakképesítés: informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

1713 Közlekedés és szállítmányozás
5 évfolyamos oktatás;
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német
felvétel a tanulmányi eredmények alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
közlekedés és szállítmányozás ágazat
a megszerezhető szakképesítés: postai üzleti ügyintéző

SZAKKÉPZŐ ISKOLA
1721 Kereskedelem
3 szakképzési évfolyam
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német
felvétel a tanulmányi eredmények alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
kereskedelem ágazat
a megszerezhető szakképesítés: kereskedelmi értékesítő

1722 Elektronika és elektrotechnika
3 szakképzési évfolyam
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német
felvétel a tanulmányi eredmények alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
elektronika és elektrotechnika ágazat
a megszerezhető szakképesítés: villanyszerelő

1723 Gépészet
3 szakképzési évfolyam
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német
felvétel a tanulmányi eredmények alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
gépészet ágazata
megszerezhető szakképesítés: gépi és CNC forgácsoló

A felvételi eljárás rendje
Az aktuális határidőket a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 20/2020 (VIII. 11.) EMMI rendelet 2.
sz. melléklete tartalmazza.
A technikumba és szakképző iskolába jelentkezhetnek: az általános iskola 8. osztályos tanulói.

Jelentkezés az iskolába
Az általános iskola 2021. február 19-ig továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú
iskolá(k)nak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.

A jelentkezési lapra az alábbi kódok jelölhetők:
Technikum
1711 Elektronika és elektrotechnika (automatikai technikus)
1712 Informatika és távközlés (informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus)
1713 Közlekedés és szállítmányozás (postai üzleti ügyintéző)
Szakképző iskola
1721 Kereskedelem (kereskedelmi értékesítő)
1722 Elektronika és elektrotechnika (villanyszerelő)
1723 Gépészet (gépi és CNC forgácsoló)
Az iskola felvételi vizsgát nem tart.
A felvételi kérelmek elbírálása a tanulmányi eredmények figyelembevételével történik a 7. évfolyam
év végi és a 8. évfolyam félévi jegyeinek alapján.

Értesítés
A tanulmányi területenként elkészített ideiglenes felvételi jegyzéket 2021. március 16-án 14 órakor
hozzuk nyilvánosságra az iskola bejáratánál és honlapján. Ezeknek ismeretében 2021. március 22-23
között az általános iskolában lehetőség nyílik a tanulói adatlapok módosítására. Az eredetileg

benyújtott tanulói adatlapon feltüntetett iskolához újabb tanulmányi terület írható be, illetőleg az
eredetileg beírt rangsor megváltoztatható, a beírt jelentkezések azonban nem törölhetők. Új
tanulmányi terület csak az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján jelölhető
meg.
A felvételről vagy elutasításról szóló értesítést 2021. április 30-án postázzuk a jelentkezőknek és az
általános iskoláknak, az elutasított tanulók szüleinek a jogorvoslati eljárásról szóló tájékoztatással
együtt.

Rendkívüli felvételi eljárás:
Azon tanulmányterületeken, ahol az általános felvételi eljárásban a felvehető létszám 90%-ánál
kevesebb a felvett tanuló 2021. 05. 10-21 között meg kell tartani. Egyébként 2021. 05.10.-2021.08.31.
között az igazgató rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.
A középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a Vas Megyei Szakképzési Centrum
Barabás György Műszaki Szakképző iskolájában a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 20/2020 (VIII. 11.)
EMMI rendelet 2. sz. melléklete alapján
Határidők
Feladatok
A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében
2020. 10. 20.
– a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint – meghatározzák
tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó
felvételi tájékoztatójukat.

2020. 10. 31.
2021. 02. 19.
2021. 03. 16.
2021. 03. 22-23
2021. 03. 24.

2021.03.26.
2021.04.09.
2021. 04. 14.
2021. 04. 23.

2021. 04. 30.
2021.05.10-21.
2021.05.10-08.31.
2021.05.21.

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi
eljárás rendjéről
Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú
iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.
Vas Megyei Szakképzési Centrum Barabás György Műszaki Szakképző
iskolája nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket.
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban
beküldött tanulói adatlap második példányát.
A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldenie az általános iskolának
a Hivatalnak.
A Hivatal elektronikus formában megküldi az iskolának a jelentkezettek
névsorát ABC sorrendben.
A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek
listáját.
A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort megküldi a
Hivatalnak.
A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok
egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett
felvételi jegyzék).
Iskolánk megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a
jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás
keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.
A 2021. 05. 21-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola
igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

2021.06.01.
2021. 06. 22-24.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a
fenntartónál.
Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által
meghatározott időben.

