Irinyi János Református Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Technikum,
Szakgimnázium és Diákotthon
3700 Kazincbarcika, Lini István tér 1-2.
Tel: (06-48) 311-422;

E-mail: titkar@irinyi-ref.hu
Honlap: irinyi-ref.hu

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
1. OM azonosító: 202 738
2. Telephelykód: 001
3. A fenntartó jóváhagyásával a következő osztályok indítható a 9. évfolyamon a
2022/2023-as tanévben:
Osztályok Csoportok
száma
száma

Ágazat

Kód

Évfolyam

Kimenet

Gazdálkodás és
menedzsment

0001

5

1

2*

Pénzügyi-számviteli
ügyintéző

Sport

0002

5

1

2*

Sportedző – sportszervező/
Fitness-wellness instruktor

Informatika és
távközlés

0003

5

1

2*

Elektronika és
elektrotechnika

0004

5

1

2*

Vegyipari

0005

5

1

2*

Informatikai rendszer- és
alkalmazás-üzemeltető
technikus
Ipari informatikai
technikus /
Elektronikai technikus
Vegyész technikus

Pedagógia

0006

4+1

1

2*

Pedagógiai asszisztens

* A szakmai gyakorlati órák a szakképzési törvényben foglaltak szerint – létszámtól függően 3
csoportban is lehetnek.

4. Felvételi követelmények
Központi felvételi vizsga nincs!
A rangsorolás alapja a tanulmányi eredmény.
Két átlagot számítunk a felvételi eljárás során a jelentkezett tanulók esetében:
átlag1: a 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi magyar nyelv és irodalom,
történelem, matematika és idegen nyelv osztályzataiból számított átlag.

átlag2: az 5., 6., 7. évfolyam év végi és a 8. évfolyam félévi összes osztályzatából
számított átlag.
Mindenkit besorolunk minden tanulmányi területre, amelyre jelentkezett.
A felvételi „rangsort” elsősorban az átlag1 szerint állítjuk össze. Azonos átlag1
esetében másodsorban az átlag2 szerint rangsorolunk.
A lelkészi ajánlás előnyt jelent azonos tanulmányi eredmény esetén, ezért –
amennyiben van ilyen dokumentum – mellékeljék a jelentkezési laphoz!
Elutasításra kerülnek azok a tanulók, akiknek az elsősorban számított átlaga nem éri
el a 3,0-t.
5. Egészségügyi és pályaalkalmassági követelmények
Minden 9. évfolyamra felvett tanuló egészségügyi alkalmassági vizsgán vesz részt,
melyet az iskolaorvos végez.
A Sport ágazaton van Pályaalkalmassági követelmény.
Kizáró okok lehetnek:
Ágazat

Egészségügyi problémák

Gazdálkodás és menedzsment (nyelvi
előkészítő)

---

Sport

---

Informatika és távközlés

---

Elektronika és elektrotechnika

színtévesztés

Vegyipari

májfunkció-zavarok, vesebetegség,
asztma, bőrbetegség bizonyos fajtái

Pedagógia

---

6. SNI, BTMN
Mind az öt tanulmányi területre
 a sajátos nevelési igényű tanulók közül csak az egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdőket
 a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókat
tudjuk felvenni az Alapító Okiratunk szerint.

7. Kollégiumi felvétel
I. Általános tudnivalók
 A diákotthon tagja lehet minden olyan tanuló, aki felvételt nyert az Irinyi János
Református Oktatási Központba, és magyarországi állandó bejelentett lakhellyel
vagy érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.
 A diákotthon 80 férőhelyes, fiúk és lányok elhelyezése külön emeleten
biztosított.
 A középfokú beiskolázás alkalmával minden felvett tanulónk részletes,
nyomtatott tájékoztatót kap a diákotthoni életről és a beiratkozás lehetőségeiről.
 A jogviszony többnyire a szorgalmi időszak végéig tart.
 A diákotthoni elhelyezés iránti kérelmet Jelentkezési lapon kell beadni az
intézmény igazgatójának, aki erről határozatban hoz döntést.
 A Jelentkezési lap az iskolatitkári irodában elérhető.
II. A felvételi eljárás rendje
 A szülő Jelentkezési lapot ad be a diákotthoni tagság létesítésére.
 Az igazgató 8 napon belül döntést hoz.
III. Egyéb szabályok
 Túljelentkezés esetén a döntés a következő szempontok alapján történik:
▪ Az állandó lakhely távolsága
▪ Azonos távolság esetén a tanulmányi eredmény.
▪ Az iskolai tanulmányok befejezésének védelme (felsőbb évesek,
végzősök)
▪ Egyéni
elbírálás (rossz
közlekedés, szociális
rászorultság,
gyermekvédelmi döntés, stb.)

