KECSKEMÉTI SZC
KANDÓ KÁLMÁN TECHNIKUM
6000 Kecskemét, Bethlen krt. 63., Telefon: 76/481-622,
E-mail: palyavalasztas@kkando.hu, Web: kkando.hu

Tisztelt Igazgató Asszony / Úr!
A vírusveszély miatt a hagyományos formában tervezett pályaválasztási programok 2020 őszén
elmaradnak, helyette a Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Technikum elektronikus formákban segíti a
pályaválasztást.
1. Iskolánk honlapján ágazataink és szakmáink bemutatására önálló pályaválasztási felületet készítettünk,
amely lehetővé teszi az internetes barangolást. Az oldal változatos képanyaggal, rövid leírásokkal
mutatja be az iskolai életet, az általunk oktatott szakmákat, képzési körülményeket, valamint
legnagyobb duális szakképző partnereinket.
Kérjük, szíveskedjenek továbbítani végzős tanulóiknak és szüleiknek a pályaválasztási oldal
elérhetőségét: https://palyavalasztas.kkando.hu/.
Javasoljuk, hogy a tanulók informatika órán tanári segítséggel próbálják ki a honlap böngészését.
Ezzel párhuzamosan, az iskola már ismert honlapja http://www.kkando.hu/ a pályaválasztással
kapcsolatos szöveges információkat tartalmazza: képzési szintek, ágazati kódok, központi írásbeli,
felvételipont számítás, pályaválasztási elbeszélgetés (motivációs interjú) időpontjai, … stb. A két
felület együttesen ad választ a felmerülő pályaválasztási kérdésekere.
2. A meghirdetett Kandó Nyílt Napokat (2020. XI. 10, 17, 19) elektronikus formában tartjuk meg,
melyre az iskola honlapján - kkando.hu - feltüntetett, Google Classroom felületre vezető
kurzuskódokkal lehet belépni (később hozzuk nyilvánosságra). Terveink szerint 15:00 - 17:00 között
élnek a kurzusok, melyeket ágazatokhoz rendelünk. A megadott idősávon belül a rövid ágazati
kurzusok kis szünetekkel ismétlődnek, a tartalom ugyanaz, így lehetőséget biztosítunk arra, hogy az
érdeklődő több ágazati kurzust is megtekinthessen. A programhoz a legnagyobb szakképző
partnereink is csatlakoznak, kurzusaik az iskolai kurzusokkal párhuzamosan futnak, periodikusan
ismétlődnek (ld. csatolt beosztás az on-line nyílt napok lebonyolítására).
3. A 2020.11. 13.-án pénteken 9:00 – 12:00-ig meghirdetett pályaorientációs programunk csak az
idősávban tér el az előző pontban részletezettektől. Ha lehetőség van rá, kérjük, hogy a tanulók
lehetőleg számítógépteremben tartózkodjanak, hogy be tudjanak kapcsolódni az ágazatonkénti, rövid
ismétlődésekkel zajló kurzusokba (ld. csatolt beosztás)
4. Az általános iskolai pályaválasztást más módon is segítjük, az Önök által igényelt időpontban és
módon. Csatlakozni tudunk elektronikus formában megszervezett szülői értekezletekhez (technikai
feltételeket előtte egyeztetnünk kell) vagy tarthatunk on-line pályaválasztási osztályfőnöki órát, de
nyitottak vagyunk más kérésekre is.
5. Az említett elektronikus pályaválasztást kiegészítendő, papír alapú pályaválasztási szóróanyagot is
csatoljuk, illetve hamarosan a kecskeméti és környéki általános iskolákba nyomtatott formában is
eljuttatjuk.
Köszönjük az együttműködésüket, kérem keressenek minket kéréseikkel!
Kecskemét, 2020. október 20.
Juhász Imre
igazgató

Kandó, délutáni pályaválasztási on-line kurzusok
Időpontok: 2020. november 10. kedd; 17. kedd; 19. csütörtök
15:30 - 15:50

15:50 16:00

Elektronika és
elektrotechnika
Fa- és bútoripar
Gépészet
Informatika és
távközlés
Kreatív - I. kreatív
ipar
Specializált gép és
járműgyártás
Képzőművészet

Szünet, lehetőség a kurzusváltásra

Szünet, lehetőség a kurzusváltásra

Általános pályaválasztási (PV) tájékoztató

-

Duális
partnercégek

16:00 - 16:20
Általános PV
tájékoztató
Elektronika és
elektrotechnika
Fa- és bútoripar
Gépészet
Informatika és
távközlés
Kreatív - I. kreatív
ipar
Specializált gép és
járműgyártás
Képzőművészet

16:20 16:30

Szünet, lehetőség a kurzusváltásra

15:00 - 15:20 15:20 15:30

Duális
partnercégek

16:30 - 16:50
Általános PV
tájékoztató
Elektronika és
elektrotechnika
Fa- és bútoripar
Gépészet
Informatika és
távközlés
Kreatív - I. kreatív
ipar
Specializált gép és
járműgyártás
Képzőművészet
Duális
partnercégek

Kandó, délelőtti pályaválasztási on-line kurzus
Időpont: 2020. november 13. péntek
9:30 - 9:50

9:50 10:00

Elektronika és
elektrotechnika
Fa- és bútoripar
Gépészet
Informatika és
távközlés
Kreatív - I. kreatív
ipar
Specializált gépés járműgyártás

Szünet, lehetőség a kurzusváltásra

Szünet, lehetőség a kurzusváltásra

Általános pályaválasztási (PV) tájékoztató

-

10:00 - 10:20
Általános PV
tájékoztató
Elektronika és
elektrotechnika
Fa- és bútoripar
Gépészet
Informatika és
távközlés
Kreatív - I. kreatív
ipar
Specializált gépés járműgyártás

10:20 10:30

10:30 - 10:50
Általános PV
tájékoztató
Elektronika és
elektrotechnika
Fa- és bútoripar
Gépészet
Informatika és
távközlés
Kreatív - I. kreatív
ipar
Specializált gépés járműgyártás

10:50 11:00

Szünet, lehetőség a kurzusváltásra

9:20 9:30

Szünet, lehetőség a kurzusváltásra

9:00 9:20

11:00 - 11:20
Általános PV
tájékoztató
Elektronika és
elektrotechnika
Fa- és bútoripar
Gépészet
Informatika és
távközlés
Kreatív - I. kreatív
ipar
Specializált gépés járműgyártás

Képzőművészet

Képzőművészet

Képzőművészet

Képzőművészet

Duális
partnercégek

Duális
partnercégek

Duális
partnercégek

Duális
partnercégek

Ágazatok megnevezése
Elektronika és elektrotechnika
Fa- és bútoripar

Az ágazatokhoz tartozó szakmák a Kandóban
Automatikai technikus, Ipari informatikai technikus
Villanyszerelő
Asztalos
Gépgyártás-technológiai technikus, Gépésztechnikus

Gépészet
Informatika és távközlés
Kreatív - I. kreatív ipar
Specializált gép- és járműgyártás
Képzőművészet
Duális partnercégek

Gépi és CNC forgácsoló, CNC programozó, Hegesztő,
Szerszám- és készülékgyártó
Szoftverfejlesztő és -tesztelő technikus
Divatszabó (Női szabó)
Mechatronikai technikus
Mechatronikus karbantartó
Művészeti grafikus, Szobrász, Kerámiaműves,
Mozgókép- és animációtervező
HILTI, KÉSZ Csoport, MAG Humgary, Mercedes

Iskola neve: Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Technikum
Iskola OM azonosítója: 203041
Feladatellátási hely kódja: 007
Iskola címe: 6000 Kecskemét Bethlen krt.63.
Iskola honlapja: www.kkando.hu, iskola pályaválasztási honlapja: https://palyavalasztas.kkando.hu/
Telefon: 0676/481-622, Email: kando@kecskemetiszc.hu
Igazgató: Juhász Imre, Email: juhasz@kkando.hu
Pályaválasztási felelős: Lugosi István igh. Email: lugosi@kkando.hu

Melyik iskolatípust válasszam?
Ha a szakképzést választod, nem kell elhelyezkedési nehézségektől tartanod, hiszen a technikusok és a
mesteremberek iránt mindig nagy a kereslet. Ha mestere szeretnél lenni egy szakmának, javasoljuk a
szakképző iskolát, ha magasabb szintű tudást szeretnél, akkor technikumban a helyed.
Szakgimnáziumban művészeti szakterületen valósíthatod meg önmagad.

Technikum
A képzési idő 5 tanév, a tanulók a közismereti tantárgyak mellett szakmai tantárgyakat (9-10.
évfolyamon ágazati alapképzés, 10-13. évfolyamon szakmai képzés) is tanulnak. A 11. évfolyamtól a
szakmai gyakorlati képzés gazdálkodó szervezeteknél is lehetséges, munkaszerződéssel.
A tanulók az 5 év során tanulmányi eredménytől függő állami ösztöndíjat, munkaruhát, és egyéb
juttatásokat kapnak. A vállalati képzőhelyeken a gyakorlati képzés munkaszerződéssel történik melyet
tanulmányi eredménytől függő, tanévenként emelkedő összegű ösztöndíj kísér (az előzőekben említett
állami ösztöndíjon túlmenően).
Ágazati alapvizsga: a 10. évfolyam végén. Sikeres alapvizsga birtokában lehet munkaszerződést kötni
a szakmai képzésre, iskolai tanműhelyek is rendelkezésre állnak. Itt van lehetőség, hogy ágazaton belül
szakképző iskola valamely szakképesítésében folytassa a tanuló a tanulmányait.
Érettségi és technikus vizsga: a 12. évfolyam végén 3 tantárgyból előrehozott érettségi vizsgát kell
tenni: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika. A 13. évfolyamon folytatódik az idegen
nyelv oktatása a szakmai képzés mellett. A tanév végén kétféle vizsga van: idegen nyelvből érettségi
vizsga, valamint a technikus szakmai vizsga. Ezért nem kell 5. érettségi vizsgatárgyat választani, mert
azt a technikus szakmai vizsga fogja automatikusan jelenteni, emelt szintű érettségi vizsgának
számítva. A jó eredménnyel végző tanulók felvételt nyerhetnek szakirányú felsőoktatási intézménybe,
felvételi nélkül.
Miért érdemes technikumba jelentkezni?



Mert a jó bizonyítvánnyal végzőknek automatikus a szakirányú felsőfokú intézményekbe
történő bejutás, valamint szakmai tárgyakból felmentést is kaphatnak.
Az itt megszerzett (szakmai) tudás a tapasztalatok szerint nagyban megkönnyíti a felsőfokú
intézményekben a bent maradást.
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Mert a technikumban komoly összegű ösztöndíjakat lehet kapni, a képzés teljes időszakában,
szakképesítéstől függetlenül.
Mert lehetőség van arra, hogy már a technikum 11. évfolyamától vállalati körülmények között,
munkaszerződéssel folyjon a képzés külön ösztöndíjjal, mely nagymértékben megkönnyítheti a
munkavállalást is.
Mert az adott szakma iránt érdeklődő tanulók már a 9. évfolyamtól korszerű környezetben
kezdhetik a felkészülést a választott szakmájukra.
Az érettségi utáni 2 éves szakképzéssel szemben a technikumban tanulók 5 év alatt érettségit és
technikusi bizonyítványt szerezhetnek.

Szakképző iskola
Duális szakképző iskolai képzés, a képzési idő három év. A tanulók a 9. évfolyamon ágazati
alapképzést 10-11. évfolyamon szakmai képzést kapnak elméleti és gyakorlati órák keretében. A
gyakorlati képzés iskolai tanműhelyekben, vagy gazdálkodó szervezetek gyakorló helyein,
munkaszerződéssel történhet.
A tanulók a 3 év során tanulmányi eredménytől függő állami szakképzési ösztöndíjat, munkaruhát, és
egyéb juttatásokat kapnak. A vállalati képzőhelyeken a gyakorlati képzés munkaszerződéssel történik
melyet tanulmányi eredménytől függő, tanévenként emelkedő összegű ösztöndíj kísér.
Ágazati alapvizsga: 9. évfolyam végén.
Átjárhatóság: megfelelő tanulmányi eredmény esetén a 9. évfolyam végén a technikum felé.
Miért érdemes szakképző iskolába jelentkezni?





Mert a munkaerőpiacon komoly igény van a jól képzett szakemberekre.
Mert a megtanulandó közismereti tananyag lényegesen kevesebb, a hangsúly inkább a szakmai
tantárgyakon van (mely jól megválasztott szakma esetén nagy motivációt jelenthet).
Mert a szakképzésben ösztöndíjat kapnak a tanulók, szakképesítéstől, függetlenül.
Mert a gazdálkodó szervezetknél folyó gyakorlati képzéshez az előbb említett ösztöndíj mellett
munkaszerződés és külön ösztöndíjra is jogosult, melynek mértéke tanévenként, tanulmányi
eredménytől függően jelentősen emelkedik.

Szakgimnázium
A szakgimnáziumi képzés 4+1 éves rendszerben történik. A 9-12. évfolyam során párhuzamos
művészeti képzés folyik, mely alatt a szakgimnáziumi érettségire és a Képző- és iparművészeti
munkatárs (kerámiaműves, mozgókép- és animációtervező, művészeti grafikus, szobrász elágazások
valamelyikének) szakmai vizsgájára készítünk fel. A 12. évfolyamot érettségi vizsga zárja, 4
közismereti tárgyból és a kötelező Képző- és iparművészeti ismeretek ágazati tantárgyból.
A 13. évfolyamon csak szakmai oktatás folyik, amely végén egy magasabb szintű szakmai
végzettséget igazoló bizonyítványt lehet megszerezni a tanult elágazásnak megfelelően.
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Képző- és iparművészeti képzés sajátosságai:
A tanulók magas óraszámban tanulnak rajzot, mintázást, művészettörténetet, betűírást, képzőművészeti
alapismereteket.
Az alapképzés után jelentkezhetnek szakirányra. A szakirány választása tanulmányi eredmény
sorrendjében történik. A képzés során nagy hangsúlyt helyezünk a kreativitás fejlesztésére és a
továbbtanulásra való felkészítésre.

Választható ágazatok és szakirányok a 2021/2022-es tanévben
Technikum 5 év
Ágazat

Tagozatkód

Elektronika és elektrotechnika ágazat

5100

Gépészet ágazat

5500

Informatika és távközlés ágazat
Specializált gép- és járműgyártás ágazat

5600
5700

Szakképesítés
Automatikai technikus,
Ipari informatikai technikus,
Elektronikai technikus
Gépgyártástechnológiai technikus,
Gépész technikus
Szoftverfejlesztő és -tesztelő
Mechatronikai technikus

Szakképző iskola 3 év
Tagozatkód

Ágazat

Elektronika és elektrotechnika ágazat
Fa- és bútoripar ágazat
Kreatív ipar ágazat

5110
5210
5310

Gépészet ágazat

5520

Gépészet ágazat
Specializált gép- és járműgyártás ágazat
Gépészet ágazat

5530
5540
5550

Tanulmányi terület
Képzőművészet tanulmányi terület

Villanyszerelő
Asztalos
Divatszabó – női szabó
Gépi és CNC forgácsoló,
CNC programozó
Hegesztő
Mechatronikus karbantartó
Szerszám- és készülékgyártó

Szakgimnázium 4+1 év
Tagozatkód
5400

Szakképesítés

Szakképesítés

Képző- és iparművészeti munkatárs:
Mozgókép- és animációtervező
Művészeti grafikus
Kerámiaműves
Szobrász

Felvételi és alkalmassági követelmények
Technikum
Felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga
eredménye alapján történik.
Központi írásbeli felvételi vizsga: 2021. január 23. szombat, 10.00 óra (központi felvételi)
Pótfelvételi vizsga: 2021. január 28. csütörtök, 14.00 óra (központi felvételi)
A felvételi vizsga időpontjáról külön értesítést NEM küldünk.
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A felvételi eljárás során maximálisan 150 pont szerezhető:
Ebből 50 pont az általános iskolából hozott pontszám (7. év vége + 8. félév):






10 pont - magyar nyelv és irodalom osztályzatok átlaga
10 pont - történelem
10 pont - matematika
10 pont - fizika
10 pont - idegen nyelv

További 100 pont a központi írásbeli felvételi vizsgán érhető el:



50 pont - magyar nyelv
50 pont - matematika

Szakképző iskola
Felvétel a tanulmányi eredmények és pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés
alapján történik.
A tanulmányi eredményre maximálisan 50 pont szerezhető:
Ez az 50 pont az általános iskolából hozott pontszám (7. év vége + 8. félév):






10 pont - magyar nyelv és irodalom osztályzatok átlaga
10 pont - történelem
10 pont - matematika
10 pont - fizika
10 pont - idegen nyelv

A pályaalkalmassági követelmények vizsgálata elbeszélgetés formájában 2021. február 23-24-25.
délután 13.00 órától történik, külön értesítés alapján. Az értesítést e-mailben a tanuló általános
iskolájába küldjük.
Az asztalos, a divatszabó (női szabó) és a villanyszerelő szakképesítések kivételével a
pályaalkalmassági elbeszélgetéseken a gyakorlati képzést biztosító nagyvállalatok szakemberei is részt
vesznek.

Szakgimnázium
Művészeti képzésre jelentkezők a technikumnál leírtak alapján szerezhetnek max. 150 pontot, és
további művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe vesszük egy felvételi alkalmassági
vizsgán. A felvételi alkalmassági időpontja: 2021. február 27. szombat, 9.00 óra (külön értesítést
nem küldünk).
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A művészeti felvételi alkalmassági vizsgán:


A jelentkezőknek a készségeiket vizsgáló rajzfeladatot, szín feladatot (csendélet), és mintázási
feladatot kell megoldaniuk.



A felvételire magukkal kell hozni a tehetségüket bizonyító portfóliójukat, minimum 10 db
önállóan készítet alkotást (rajz, festmény, grafika, fotók kerámiáról, plasztikákról stb.)
melyeket a művésztanárok értékelnek. Az alkotások lehetőség szerint különböző technikával,
különböző témákban önállóan, otthon készült munkák legyenek.

A felvételihez szükséges (a tanulónak kell hozni): ceruzák vagy szén, pasztellkréta vagy vízfesték,
tempera, ecset, rajztábla (50X70cm vagy 50X35cm).

Egyéb információk:
Idegennyelv oktatás
Iskolánk tanulói az angol vagy a német nyelvet tanulják csoportbontásban. A technikumban a 9.
évfolyam kezdetén, idegen nyelvből, belépő tudásszint felmérést tartunk, az eredmények alapján
alakítjuk ki a csoportokat. Ez lehetővé teszi, hogy a szorgalmas, felsőfokú tanulmányok iránt
érdeklődő tanulók nagyobb ütemben haladjanak és középfokú nyelvvizsgára vagy emeltszintű
érettségire készüljenek.

Nyílt napok - honlapunkon olvasható az aktuális információ
A vírushelyzetnek megfelelően a nyíltnapokat online módon a Google Tanterem (Classroom) felületen
tartjuk meg. Ezeken a napokon megismerkedhetnek a szakképzési kínálatunkkal, megismerhetik az
iskolánkat. Válaszolunk képzéseinkkel összefüggő kérdéseikre.
Az iskolai képzések bemutatására szervezett nyílt napok időpontjai:
2020. november 10. kedd
2020. november 13. péntek

2020. november 17. kedd
2020. november 19. csütörtök

Kollégiumi elhelyezés
A felvett tanulóinknak igény esetén kollégiumi férőhelyet biztosítunk, a Kecskeméti SZC
Kollégiumában.

Egyéb tanórán kívüli lehetőségek
Robotprogramozás, elektronikai áramkörépítés, 3D nyomtatás, elektromos autóépítés (Shell Ecomarathon verseny), informatikai szakkör, nyelvvizsga felkészítés. DÖK rendezvények, diákklub,
diáknap, Kandó éjszaka.

A tanulmányok megkezdéséhez minden ágazatban egészségügyi pályaalkalmassági
megfelelés szükséges.
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KANDÓS sikerek:
ÁGAZATI ÉRETTSÉGI TANTÁRGYI VERSENY:
1. HELYEZÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI ISMERETEK

Iskola neve: Kecskeméti SZC Kandó Kálmán
Technikum
Igazgató neve:SZAKMA SZTÁR VERSENY
Juhász Imre
2. HELYEZÉS SZERSZÁMKÉSZÍTŐ

Pályaválasztási felelős:

Lugosi István

Iskola OM azonosítója:

203041

Feladatellátási hely:

007

Iskola címe:

Kecskemét, Bethlen krt. 63.

Telefon:

76/481 622

Weblap:
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Jövőd

DUSZA ÁRPÁD PROGRAMOZÓ CSAPATVERSENY
Kandó
WEBPROGRAMOZÁS
1. HELYEZÉS

Kecskemét

A Kandó jó választás, mert a technikumban érettségit
és szakmát szerezhetsz és ösztöndíjat is kapsz:
TECHNIKUM 5 év
Elektronika és elektrotechnika ágazat:
Automatikai technikus
Ipari informatikai technikus
Elektronikai technikus
Gépészet ágazat: Gépész technikus
Gépgyártás-technológiai technikus
Specializált gép-és járműgyártás ágazat:
Mechatronikai technikus
Informatika és távközlés ágazat:
Szoftverfejlesztő és –tesztelő

KÓD
5100

SZAKGIMNÁZIUM 4+1 év
Képző-és iparművészeti munkatárs:
Művészeti grafikus, Kerámiaműves,
Mozgókép- és animációtervező, Szobrász,

KÓD
5400

KANDÓS sikerek:
Kecskeméti SZC
Kandó Kálmán

Technikum
ÁGAZATI ÉRETTSÉGI TANTÁRGYI VERSENY:
1. HELYEZÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI ISMERETEK

5500
5700
5600

A szakképző iskolai szakmáink keresettek,
ösztöndíjat kapsz, duális képzésben vállalati
munkaszerződéssel további juttatásban részesülsz:
SZAKKÉPZŐ ISKOLA 3 év
Fa-és bútoripar ágazat: Asztalos
Gépészet ágazat: Gépi és CNC forgácsoló,
CNC programozó
Gépészet ágazat:
Szerszám-és készülékgyártó
Gépészet ágazat: Hegesztő
Specializált gép-és járműgyártás ágazat:
Mechatronikus karbantartó
Kreatív ágazat: Divatszabó-női szabó
Elektronika és elektrotechnika ágazat:
Villanyszerelő

év tapasztalatával
50
a jövő szakembereiért!

KANDÓ

KÓD
5210
5520
5550
5530
5540
5310
5110

Ha azt is szeretnéd látni hol tanulhatsz, látogass el a
Kandóba az online nyílt napok valamelyikén:

SZAKMA SZTÁR VERSENY
2. HELYEZÉS SZERSZÁMKÉSZÍTŐ

Iskola neve: Kecskeméti SZC Kandó Kálmán
Technikum
Igazgató neve:
Juhász Imre
Pályaválasztási felelős:

Lugosi István

Iskola OM azonosítója:

203041

Feladatellátási hely:

007

Iskola címe:

Kecskemét, Bethlen krt. 63.

Telefon:

76/481 622

Weblap:

www.kkando.hu

DUSZA ÁRPÁD PROGRAMOZÓ CSAPATVERSENY
WEBPROGRAMOZÁS 1. HELYEZÉS

Kandó

Jövőd
Kandó
Kecskemét

November 10. 13. 17. 19.
Bővebb információ:
palyavalasztas.kkando.hu

www.kkando.hu

palyavalasztas.kkando.hu

www.kkando.hu

Kecskeméti SZC
Kandó Kálmán
Technikum

Kecskeméti SZC
Kandó Kálmán
Technikum

Kecskeméti SZC
Kandó Kálmán
Technikum

Felvételi-alkalmassági követelmények:

Felvételi-alkalmassági követelmények:

Felvételi-alkalmassági követelmények:

Technikum:
max. 150 pont szerezhető.
50 pont az általános iskolából hozott pontszám:
(7. oszt. év végi és a 8. oszt. első félév):
- magyar nyelv és irodalom (átlag) 10 pont
- történelem
10 pont
- matematika
10 pont
- fizika
10 pont
- idegen nyelv
10 pont
50 pont
Központi írásbeli felvételi vizsga 100 pont

Szakgimnázium Művészet:
max. 150 pont szerezhető.
50 pont az általános iskolából hozott pontszám:
(7. oszt. év végi és a 8. oszt. első félév):
- magyar nyelv és irodalom (átlag) 10 pont
- történelem
10 pont
- matematika
10 pont
- fizika
10 pont
- idegen nyelv
10 pont
50 pont
Központi írásbeli felvételi vizsga 100 pont

Szakképző iskola: max. 50 pont szerezhető.
50 pont az általános iskolából hozott pontszám:
(7. oszt. év végi és a 8. oszt. első félév):
- magyar nyelv és irodalom (átlag) 10 pont
- történelem
10 pont
- matematika
10 pont
- fizika
10 pont
- idegen nyelv
10 pont
50 pont

Elérhető pontszám:

150 pont

A felvételi vizsga időpontja:
2021. január 23. szombat 10.00 óra
(pótfelvételi január 28. csütörtök 14.00 óra)
Bővebb információ:

www.kkando.hu

+Alkalmassági vizsga:
A felvételi-alkalmassági vizsga részei:
1. rajz feladat (csendélet)
2. szín feladat (csendélet)
3. mintázási feladat
4. mappa (min. 10 db önálló, tehetséget bizonyító
munka, melyek különböző technikával,
különböző témákban, otthon készült) értékelése
A felvételihez szükséges:
ceruzák vagy szén, pasztellkréta vagy vízfesték,
tempera, ecset, rajztábla (50×70 cm vagy 50×35 cm)
Alkalmassági vizsga időpontja:
2021. február 27. 9.00 óra (szombat)
(külön értesítést nem küldünk)

palyavalasztas.kkando.hu

www.kkando.hu

palyavalasztas.kkando.hu

Pályaalkalmassági elbeszélgetés, amelyen az
önálló tanműhellyel rendelkező vállalatok
szakemberei is részt vesznek.
A pályaalkalmassági elbeszélgetés időpontja:
2021. február 23-24-25. du. 13.00 óra
(külön értesítés alapján)
Ösztöndíj: Technikumba és szakképző iskolába
felvett minden tanuló ösztöndíjat kap, duális
képzésben munkaszerződéssel további juttatás jár.
Kollégium:
minden felvett tanulónk elhelyezése biztosított
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a jövő szakembereiért!

KANDÓ 50
KANDÓ
év tapasztalatával

www.kkando.hu

