
 

 

Tájékoztató a 2021/2022-es tanév beiskolázásának felvételi eljárásrendjéről a  

Nyíregyházi SZC Bencs László Szakképző Iskolában 

 

Az intézmény neve:  Nyíregyházi SZC Bencs László Szakképző Iskola 

Az intézmény címe:  4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 12. 

OM azonosítója:  203045/003 

Telefonszám:  42/420-154 

E-mail:      https://info@bencsiskola.hu                 

Honlap:                     http://bencsiskola.hu 

Nyíltnap:     2021. november 18. 

 

Iskolánk  hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatásával és szakmai 

képzésével foglalkozó intézmény, amely esélyt teremt diákjainak a munkaerőpiacon 

szakképzett munkaerőként történő elhelyezkedésére. Ezzel lehetővé téve egy minőségileg jobb 

élet feltételeinek a megalapozását. A nappali rendszerben folyó képzést kiegészíti az esti 

munkarend szerinti felnőttképzés. Intézményünk olyan korszerű infrastrukturális feltételeket 

biztosít a szakmai ismeretek elsajátításához, amely a 21. század oktatásának és szakképzésének 

valamennyi követelményét biztosítani tudja. Szakképző iskolánk gyorsan fejlődő, a változó 

oktatástartalmi követelményekhez és az iskolahasználók igényeihez rugalmasan alkalmazkodó, 

az innovatív fejlesztéseket megvalósító, együttműködésre törekvő intézmény. 

 

Tanulmányi területek: 

Tanulmányi 

terület kódja: 
Szakképzést előkészítő osztály 

Képzés 

időtartama 

0201 
Ágazatfüggetlen orientációs osztály 

 
1 év 

- 
Ágazatfüggetlen dobbantó program 

 
6-24 hónap 

- 
Műhelyiskola 

 
6-24 hónap 

  

 



Orientációs (előkészítő) osztály: Olyan nyolcadik évfolyamot végzett tanulók jelentkezését 

várjuk, akiknek szüksége lenne még egy évre a pályaválasztás eldöntéséhez. Esetleg hiányos 

kompetenciaterületeiket akarják fejleszteni, amire a továbbtanulást és a felelősségteljes 

szakmaválasztást rá lehet építeni. Ezen időszak keretében a diákok családias környezetben 

pályaorientációs foglalkozásokon, üzemlátogatásokon, gyárlátogatásokon vesznek részt, ehhez 

kapcsolódó projektekben sajátítják el egy-egy ágazat alapjait. Ebben a képzésben az alacsony 

csoportlétszám és az egyéni bánásmód jellemző. 

 

Dobbantó program: Célja, hogy a magatartási és tanulási zavarokkal küzdő, az iskolai 

rendszerű oktatásban lemaradó, vagy a rendszerből már kisodródott 16–25 éves fiatalok 

számára az oktatás vagy a munka világába visszavezető lehetőséget biztosítson. A programban 

az a tanuló vehet részt, aki a 16. életévét betöltötte és alapfokú végzettséggel nem rendelkezik. 

Alapkompetencia-fejlesztés történik, ahol mentor-oktató közreműködésével minden tanuló 

egyéni fejlesztésben részesül, ezt követően a tanuló tovább léphet a műhelyiskolai képzésbe, 

ahol részszakmát tanulhat. 

 

Műhelyiskola: A szakképzésbe való bekapcsolódáshoz vagy a munkába álláshoz szükséges 

ismeretek megszerzésére szolgáló képzési forma. A tanuló a műhelyiskolában a tanulmányait 

akkor folytathatja, ha alapfokú végzettséggel nem rendelkezik és a szakképző iskola dobbantó 

programját elvégezte vagy alapfokú végzettséggel rendelkezik és a 16. életévét betöltötte. 

Kizárólag részszakma megszerzésére irányuló felkészítés folyik tanműhelyben vagy 

munkahelyi körülmények között 1-5 fős csoportokban. Választható részszakmák: bolti 

előkészítő, pincérsegéd. szakácssegéd, szobafestő. 

 

Felvételi követelmények: Felvételi vizsgát nem szervezünk. A képzésben való részvétel 

egészségügyi alkalmassági vizsgálathoz kötött. 

 

Egyéb információk: A tanulmányi területekre pszichés fejlődési zavarral, beilleszkedési-, 

tanulási-, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. Kollégium a Nyíregyházi 

Szakképzési Centrum kollégiumaiban biztosított. 

 


