Salgótarjáni SZC Táncsics Mihály Szakgimnáziuma
Cím: 3100 Salgótarján, Május 1. út 58.

OM azonosító:203048
Telephely azonosító: 019

Telefonszám: 32/411-898, 32/411-671
Faxszám: 32/417-248
Honlap: www.tancsics-starjan.sulinet.hu
Email cím: kozge@tancsics-starjan.sulinet.hu
Igazgató: Juhászné Janik Beatrix
Pályaválasztási felelős: Várszegi Bernadett igazgatóhelyettes
Nyílt napok: 2019. november 18-19. 14.00-16.00 óráig (Előzetes bejelentkezést kérünk!)
Iskolai pályaválasztási fórum és szakmabemutató (szülőknek is):
- 2019. december 9. 16.00,
- 2020. január 8. 16.00 és
- 2020. január 20. 16.00

KÍNÁLATUNK
Képzési forma

Nappali

Tagozat
kód

3101

Jellemzők

Felvehető létszám

Idegen nyelvi (angol) előkészítő
évfolyammal bővített ügyvitel ágazati

34 fő angol nyelv

technikusi képzés
(1 év nyelvi előkészítő + 5 év)
Idegen nyelvi (angol) előkészítő
évfolyammal bővített turisztika ágazati

Nappali

3102

technikusi képzés

24 fő angol nyelv

(1 év nyelvi előkészítő + 5 év)
Idegen nyelvi (német) előkészítő
évfolyammal bővített turisztika ágazati
Nappali

3103

10 fő német nyelv

technikusi képzés
(1 év nyelvi előkészítő + 5 év)
Közgazdaság ágazati technikusi képzés

Nappali

3104

(angol vagy német nyelv)

34 fő angol vagy német
nyelv

(5 év)
Közlekedés, szállítmányozás és
logisztika ágazati technikusi képzés
Nappali

3105

(angol vagy német nyelv)
(5 év)

Kollégiumi elhelyezés: biztosított

34 fő angol vagy német
nyelv

Felvételi pontszámok megállapítása az alábbi tantárgyi osztályzatok alapján történik:
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Felvételi vizsgát nem tartunk egyik tanulmányi területen sem. A felvételi pontszámok megállapítása a
táblázatban szereplő tantárgyak osztályzatai alapján történik. Egyenlő pontszám esetén az idegen nyelvi
előkészítő évfolyamra jelentkezésnél az idegen nyelv, a többi ágazatnál a matematika tantárgy jegyei alapján
rangsoroljuk a jelentkezőket.
A sajátos nevelési igényű (SNI) és beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarokkal küzdő (BTM)
tanulók a jelentkezési lap beadása előtt egyeztessenek az iskola igazgatójával. Azoknál az SNI-s vagy BTMes tanulóknál, akik valamelyik tantárgyból az értékelés alóli felmentés miatt nem hoznak érdemjegyet, az
értékelt tárgyak átlagát számítjuk be a hiányzó jegynél. Felvételüknél figyelembe vesszük a szakmához
szükséges kompetenciákat is.

EGYÉB TUDNIVALÓK
3101 Angol idegen nyelvi előkészítő évfolyammal bővített ügyvitel ágazati technikusi képzés
 A nyelvi előkészítő évfolyamon kezdő vagy haladó csoportban heti 18 órában angol nyelv, heti 3 órában
informatika tanulható. Emellett anyanyelvi (szövegértés, kommunikáció), matematikai feladatmegoldó,
tanulás-módszertani, önismereti készségek fejlesztésére kerül sor.
 A 9-13. szakképző évfolyamon az érettségi végzettségre, technikusi szakmai végzettségre, a nyelvvizsga
megszerzésére, szakirányú felsőfokú továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra készítjük fel
diákjainkat az ágazati kerettantervek és az általános műveltséget megalapozó kerettantervek alapján.
 10. évfolyam végén választható szakirányok: Gépjárműgyártás, Általános gyártás, Kereskedelmi
logisztika.
 A 12. évfolyam végén előrehozott érettségi vizsgát tesznek tanulóink magyar nyelv és irodalom,
matematika és történelem tantárgyból.
 A 13. év végén érettségiznek tanulóink idegen nyelvből és a technikusi vizsgával teljesítik az ötödik
érettségi tantárgyat, amely emelt szintű érettséginek számít.
 A munkaerőpiac igényének megfelelően tervezett kimenet az 54 347 02 Idegen nyelvű ipari és
kereskedelmi technikus szakképesítés.
3102 Angol idegen nyelvi előkészítő évfolyammal bővített turisztika ágazati technikusi képzés
3103 Német idegen nyelvi előkészítő évfolyammal bővített turisztika ágazati technikusi képzés
 A nyelvi előkészítő évfolyamon kezdő vagy haladó csoportban heti 18 órában angol vagy német nyelv, heti
3 órában informatika tanulható. Emellett anyanyelvi (szövegértés, kommunikáció), matematikai
feladatmegoldó, tanulás-módszertani, önismereti készségek fejlesztésére kerül sor.
 A 9-13. szakképző évfolyamon az érettségi végzettségre, technikusi szakmai végzettségre, a nyelvvizsga
megszerzésére, szakirányú felsőfokú továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra készítjük fel
diákjainkat az ágazati kerettantervek és az általános műveltséget megalapozó kerettantervek alapján.
 10. évfolyam végén választható szakirányok: Turisztikai szervező, Idegenvezető.
 A 12. évfolyam végén előrehozott érettségi vizsgát tesznek tanulóink magyar nyelv és irodalom,
matematika és történelem tantárgyból.
 A 13. év végén érettségiznek tanulóink idegen nyelvből és a technikusi vizsgával teljesítik az ötödik
érettségi tantárgyat, amely emelt szintű érettséginek számít.

 A munkaerőpiac igényének megfelelően tervezett kimenet az 54 812 04 Turisztikai technikus
szakképesítés.
3104 Közgazdaság ágazati technikusi képzés (választható angol vagy német nyelv)
 A 9-13. szakképző évfolyamon az érettségi végzettségre, technikusi szakmai végzettségre, a nyelvvizsga
megszerzésére, szakirányú felsőfokú továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra készítjük fel
diákjainkat az ágazati kerettantervek és az általános műveltséget megalapozó kerettantervek alapján.
 A 12. évfolyam végén előrehozott érettségi vizsgát tesznek tanulóink magyar nyelv és irodalom,
matematika és történelem tantárgyból.
 A 13. év végén érettségiznek tanulóink idegen nyelvből és a technikusi vizsgával teljesítik az ötödik
érettségi tantárgyat, amely emelt szintű érettséginek számít.
 A munkaerőpiac igényének megfelelően tervezett kimenet az 54 34401 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
szakképesítés.
3105 Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazati technikusi képzés (választható angol vagy német
nyelv)
 A 9-13. szakképző évfolyamon az érettségi végzettségre, technikusi szakmai végzettségre, a nyelvvizsga
megszerzésére, szakirányú felsőfokú továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra készítjük fel
diákjainkat az ágazati kerettantervek és az általános műveltséget megalapozó kerettantervek alapján.
 10. évfolyam végén választható szakirányok: Logisztika és szállítmányozás vagy Vasúti árufuvarozás.
 A 12. évfolyam végén előrehozott érettségi vizsgát tesznek tanulóink magyar nyelv és irodalom,
matematika és történelem tantárgyból.
 A 13. év végén érettségiznek tanulóink idegen nyelvből és a technikusi vizsgával teljesítik az ötödik
érettségi tantárgyat, amely emelt szintű érettséginek számít.
 A munkaerőpiac igényének megfelelően tervezett kimenet az 54 841 13 Logisztikai technikus.

