Váci SZC
Selye János Egészségügyi Technikum
2600 Vác, Jávorszky sétány 2.
OM azonosító: 203065
Tel.: 27/315-153, 27/315-151
E-mail: humanszakkozep@vnet.hu
honlap: www.selyehszki.hu

Felvételi tájékoztató 2023-2024. tanévre:
Nyílt napok: 2022. november 22-23. ( kedd – szerda )
2020-ban a váci ESTV 40 perces, iskolákat bemutató sorozatában a november 10-ei héten intézményünk volt a vendég. A felvétel
Ajánljuk szíves figyelmükbe!

honlapunkon is megtalálható (www.selyehszki.hu)

Központi írásbeli felvételi (csak a technikumba:) 2023. január 21. szombat, 10.00 óra. (Jelentkezés december 2-ig).
Szóbeli felvételi vizsgát nem tartunk!
Technikumi képzések
 egészségügyi ágazatban ( 6 év)
 sport ágazatban (5 év)
egészségügyi szakképzés (kód 6010)
 foglalkozás-egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat szükséges
 központi felvételi + hozott pontok alapján
 9-10. évfolyamon ágazati alapozás, 10. évfolyam végén ágazati alapvizsga
 9-12. évfolyamon közismereti tantárgyak és szakmai tantárgyak is
 13. -14. évfolyamon már csak szakmai tantárgyak és idegen nyelv
 12. év végén előrehozott érettségi vizsga a közismereti tantárgyakból
 14. év végén érettségi és technikusi szakmai vizsga
 kötelező összefüggő nyári szakmai gyakorlat a 10. évfolyam elvégzésétől (10. évfolyam végén 140 óra, 11. évfolyam végén 140 óra, 12. évfolyam végén 160 óra, 13. évfolyam végén
160 óra) Munkaszerződéssel, díjazásért.
 Szakma:
o általános ápoló ( 6 éves), a szakma azonosító száma: 5 0913 03 01
 A képzés teljes ideje alatt ösztöndíj, sikeres szakmai vizsgát követően annak eredményétől függő egyszeri pályakezdési juttatás




Részletek: https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt
A megszerzett szakképzettséggel ellátható munkaterület leírása:

Általános ápoló:
A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:
Az általános ápoló munkáját hivatásként az etikai normák betartásával gyakorolja, átfogó anatómiai, élettani és klinikumi ismeretekkel rendelkezik. Előkészít és segédkezik diagnosztikus és
terápiás eljárásoknál. Sürgős és fenyegető esetet észlel, beavatkozik, asszisztál, fájdalmat felismer, mér és beavatkozik az utasításnak megfelelően. Kommunikál a beteggel, a
hozzátartozókkal, valamint az ellátó team tagjaival. Részt vesz a betegoktatásban, és a leendő munkatársak gyakorlati oktatásában. Részt vesz az egészségügyi ellátás során a megelőző-,
gyógyító-, gondozó- és rehabilitációs folyamatokban. Tevékenységét a biztonságos és minőségi betegellátás szempontjainak figyelembevételével, a jogi szabályozások betartásával végzi.
Papír alapú és elektronikus egészségügyi dokumentációt vezet a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Folyamatosan bővíti tudását a szakmai képzéseken, továbbképzéseken. Önállóan
vagy team munkában minőségi, holisztikus szemléletű ellátást biztosít. Munkája során részt vesz az ápolási folyamat megvalósításában, a beteg szükségleteinek megfelelő, egyénre
szabott ápolási terv alapján alapápolást és szakápolási feladatokat végez. Megfigyeli a beteg állapotát, állapotváltozásait. Pszichés támogatást nyújt a betegnek és családjának. Képes
felnőtt, csecsemő és gyermekápolási feladatokat ellátni, valamint háziorvosi praxisban és az alapellátás más színterein, otthonápolásban, geriátriai és hospice ellátásban, onkológiai
ellátásban ápolóként tevékenykedni,.
Sport ágazati szakképzés ( kód 6020)
 Foglalkozás egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat szükséges
 központi felvételi + hozott pontok (versenyeredmények, versenysport igazolása előnyt jelent) alapján
 9-10. évfolyamon ágazati alapozás, 10. évfolyam végén ágazati alapvizsga
 9-12. évfolyamon közismereti és (sport) szakmai tantárgyak
 13. évfolyamon már csak szakmai tantárgyak és idegen nyelv
 Kötelező nyári összefüggő szakmai gyakorlat a 11. és 12. évfolyam végén (35-35 óra)
 12. év végén előrehozott érettségi vizsga a közismereti tantárgyakból
 Igény esetén felkészítés emelt szintű biológia és testnevelés érettségi vizsgára, mely a sport szakirányú felsőoktatáshoz szükséges
 13. év végén érettségi és technikusi vizsga
 Szakma: Fitness-wellness instruktor, a szakma azonosító száma 5 1014 20 01
 A képzés teljes ideje alatt ösztöndíj
 Sikeres szakmai vizsga esetén egyszeri pályakezdési juttatás
 Részletek: https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt#sport
 A megszerzett szakképzettséggel ellátható munkaterület leírása:
Fitness-wellness instruktor:
Széles bázisú sport- és mozgástudományi alaptudás birtokában önállóan tervez, szervez és vezet csoportos, illetve egyéni edzéseket, edzésprogramokat, rekreációs sportlétesítményekben (pl.:
fitnesz, wellness klubok, szállodák wellness részlegei, uszodák, szabadidőközpontok, tornatermek, stb.) Tevékenysége a lakosság fittségi állapotának javítására irányul, népszerűsíti az egészséges
életmódot, egészségmegőrzést és a mozgásprogramokat. Szóbeli konzultáció, írásbeli kérdőív vagy különböző videotechnika révén segíti az ügyfelet abban, hogy megtalálja az
érdeklődésének, az edzettségi szintjének, a testalkatának, fizikai állapotáénak megfelelő egyéni és/vagy kollektív rekreációs mozgásprogramot.
A sportfoglalkozások vezetésén túl az érintett létesítményekben ügyfélszolgálati, recepciós és marketingkommunikációs feladatokat is ellát.
Tájékoztatást ad az ügyfeleknek a fitnesz-wellness létesítmény balesetvédelmi és biztonsági előírásait betartja és betartatja. Szükség esetén elsősegélyt nyújt a szakma szabályai szerint.
Komplex felkészültsége alapján alkalmas arra, hogy szakmai segítségével az ügyfél egészségtudatos életvitelt alakítson ki, ezáltal javul a vele együttműködők életminősége. A
szakképzettséggel betölthető legjellemzőbb munkakörök, tevékenységek: aerobik oktató, fitnesz-wellness asszisztens, aqua tréner, fitnesz oktató, aquafitnesz oktató, vízi aerobik
oktató, csoportos fitnesz instruktor, fitnesz aerobik oktató, teremedző, fitnesz instruktor, kondicionáló edző, sportanimátor.

Szakképző iskola:
 szociális és egészségügyi ágazatban (3 év)
 további 2 év alatt esti tagozatos felnőttképzésben felkészítés érettségi vizsgára
Szociális képzés ( kód: 6030)
• szociális ápoló és gondozó szakképzés ( 3 év)
 Foglalkozás-egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat szükséges
 Felvétel a hozott pontok alapján, nincs központi felvételi vizsga
 9-11. évfolyam ( 3 éves képzés)
 a 9. évfolyam végén ágazati alapvizsga
 a képzés teljes időtartama alatt ösztöndíj
 kötelező nyári összefüggő szakmai gyakorlat a 10. évfolyam végén (140 óra)
 a szakmai gyakorlat idejére munkaszerződés alapján jár az ösztöndíj
 11. évfolyam végén szakmai vizsga , szociális ápoló és gondozó szakképesítés
 A szakma azonosító száma: 4 0923 2203
 Sikeres szakmai vizsga esetén egyszeri pályakezdési juttatás
 További + 2 év alatt érettségi vizsgára felkészítés, és érettségi vizsga lehetősége (esti tagozatos felnőttképzés keretében)
 a megszerzett szakképzettséggel ellátható munkaterület leírása:
Szociális ápoló és gondozó:
Felsőfokú (Bsc, Msc) végzettséggel rendelkező szociális vagy egészségügyi szakember irányításával végzi feladatait. Ismeri a személyes gondoskodást nyújtó ellátórendszert, és az
ellátórendszer szabályozását. A szociális alap és szakosított ellátásokban gondozói munkakörben végzi tevékenységét. Életkoruk, egészségi, mentális vagy fizikai állapotuk miatt segítségre
szoruló személyek alapápolását, gondozását végzi. Az ellátásban részesülő személy higiénés szükségleteit kielégíti. Felismeri a kliens állapotváltozását. Felméri az egyén, csoport sajátos
szükségleteit, ezekre gondozási tervet készít egy munkacsoport tagjaként. Szinten tartó és fejlesztő foglalkozást szervez felsőfokú végzettségű szakember irányítása mellett. Munkája
eredményessége érdekében a kliensekkel és a munkatársakkal együttműködik. Segítő beszélgetést alkalmaz, infokommunikációs eszközöket használ. Adminisztrációs feladatokat lát el a
saját feladataival kapcsolatban.
 részletek: https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt#szocialis
Egészségügyi képzés ( kód: 6040)
• alapápolási munkatárs szakképzés ( 3 év)
 Foglalkozás-egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat szükséges
 Felvétel a hozott pontok alapján, nincs központi felvételi vizsga
 9-11. évfolyam ( 3 éves képzés)
 a 9. évfolyam végén ágazati alapvizsga
 a képzés teljes időtartama alatt ösztöndíj
 kötelező nyári összefüggő szakmai gyakorlat a 10. évfolyam végén (140 óra)
 a szakmai gyakorlat idejére munkaszerződés alapján jár az ösztöndíj
 11. évfolyam végén szakmai vizsga , alapápolási munkatárs szakképesítés
 A szakma azonosító száma: 4 0913 03 12
 Sikeres szakmai vizsga esetén egyszeri pályakezdési juttatás
 További + 2 év alatt érettségi vizsgára felkészítés, és érettségi vizsga lehetősége (esti tagozatos felnőttképzés keretében)
 a megszerzett szakképzettséggel ellátható munkaterület leírása:
Alapápolási munkatárs

Az alapápolási munkatárs munkáját hivatásként végzi. A biztonságos és minőségi betegellátás szempontjainak figyelembevételével, az etikai és jogi normák betartásával részt vesz az
egészségügyi ellátás megelőző. gyógyító, gondozó, és rehabilitációs folyamataiban. A beteg szükségleteinek megfelelő, egyénre szabott ápolási terv alapján részt vesz az ápolási folyamat
megvalósításában. Feladatait irányítás és felügyelet mellett végzi, önállóan vagy team-munkában egyénre szabott, holisztikus szemléletű ellátást biztosít a kapott utasításnak megfelelően.
Biztonságos betegkörnyezetet alakít ki és tart fenn, betegkomfortot biztosít. Segíti a beteget szükségletei kielégítésében. Felismeri a megváltozott fiziológiai szükségletekkel járó állapotokat.
Részt vesz a vizsgálati minták, váladékok vételében, kezelésében. Betegágy melletti vércukor- és vizeletvizsgálatokat végez. Előretöltött fecskendő esetén subcután injekciót bead. Sztómát,
állandó katétert gondoz, részt vesz a mesterséges táplálásban. Előkészít diagnosztikus és terápiás eljárásokhoz, lebonyolításuknál segédkezik. Betegmegfigyelési tevékenységet végez,
azonnal jelzi az ápolónak, orvosnak a beteg állapotában bekövetkezett változásokat. Szükség estén elsősegélyt nyújt. Közreműködik az egészségfejlesztési tevékenységben.
Megfelelően kommunikál a beteggel, a hozzátartozókkal, valamint az ellátó team tagjaival. Papír alapú és elektronikus egészségügyi dokumentációt vezet a jogszabályi előírásoknak
megfelelően. Pszichés támogatást nyújt a betegnek és családjának.
 részletek: https://szakkepzes.ikk.hu/p/kkk-ptt#egeszsegugy

Egyéb tudnivalók:
Nyelvtanulás: angol nyelv, előzetes ismeretektől és a többségi tanulói igényektől függően
Kiterjedt külkapcsolatok ERASMUS pályázatoknak köszönhetően, diákcserék, külföldi szakmai gyakorlat lehetősége
Felvételi feltételek:

Egészségügyi alkalmasság ( bizonyos betegségek a szakmák gyakorlásánál kizáró tényezők lehetnek)

A 6010-es és 6020-as kódon központi felvételi ( matematika, magyar) valamint a hozott jegyek pontszáma (50-50%) alapján.

Jelentkezés a felvételire 2022.december 02-ig.

A felvételi időpontja: 2023. január 21. szombat 10.00 óra ( pótnap, igazolással: január 31. kedd, 14.00 óra)

A 6030-as és 6040-es kódon csak a hozott osztályzatok pontszáma alapján.

A hozott pontszámok: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, idegen nyelv (angol/német), történelem tantárgyak 5-6-7. év végi, 8. félévi jegye
fizika, kémia, biológia, földrajz 7. év végi és 8. félévi eredményes
( 28 jegy x 5 = maximálisan 140 pont)

A központi írásbelin 50 + 50 pont = 100 pont szerezhető, de mivel az írásbelinek legalább 50%os súllyal kell szerepelni a felvételiben , ezért 100 x 1,4 = 140 pont érhető el itt is .

Sport ágazati képzésben a versenyszerűen végzett , eredményes sporttevékenységért, becsatolt igazolással plusz 10 pontot adunk.

Szóbeli felvételi vizsgát nem tartunk!
Szeretettel várunk iskolánkban!
Mottó: Selyésnek lenni jó! 

