A Nyíregyházi SZC Teleki Blanka
Szakképző Iskola és Kollégium
beiskolázási tájékoztatója a 2022/2023-as tanévre
A Teleki Blanka Gimnázium és Szakközépiskola 1953-ban jött létre Szakács Ferenc
vezetésével. Az iskola évtizedeken át magas színvonalú képzést nyújtott tanulói számára. Az
intézményben volt mezőgazdasági és faipari szakközépiskolai képzés, pénzügyi tagozat,
levelező oktatás, s orosz kéttannyelvű gimnáziumként is működött.
1996-ban létrejött a közgazdasági szakközépiskolai tagozat, számos diáknak biztosítva a
lehetőséget a szakirányú továbbtanulásra. 1993-ban elkészült a tornaterem, de ezen kívül két
szabadtéri sportpálya is biztosítja tanulóink rendszeres testedzését.
A 2006/2007-es tanévtől számos új profillal bővült intézményünk, elkezdődött a szakiskolai
oktatás. A 2007/2008-as tanévben került bevezetésre az emelt óraszámú testnevelés a
gimnáziumi osztályokban. Emellett a labdarúgás iránt érdeklődő fiatalok heti nyolc edzés során
kedvenc sportjukkal foglalkozhattak, melynek eredményeképpen az iskola csapata több
alkalommal a Labdarúgó Diákolimpia országos döntőjébe került nagypályás labdarúgás,
kispályás labdarúgás és teremlabdarúgás sportágakban.
A 2008/2009-es tanévtől tovább bővült a választék: szakközépiskolában beindult az
informatika valamint a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport. 2011ben szakközépiskolai osztályokban újabb szakmacsoporttal bővült képzési kínálatunk:
bevezettük az egyéb szolgáltatások szakmacsoportban a katonai alapismeretek oktatását. A
vállalkozó szellemű rendész tanulóink több alkalommal részt vettek a KatonaSuli nyári
táborában, ahol gyakorlatban is kipróbálhatták az elméletben már elsajátított ismereteket. A
2017/2018-as tanévben szakgimnáziumban elindítottuk a közlekedés, szállítmányozás és
logisztika ágazatot, míg szakközépiskolában új, hiány-szakképesítésekkel bővült a választható
szakképesítések köre: épület- és szerkezetlakatos, bádogos, burkoló.
A 2020/2021-es tanévben pedig a 4+1 éves szakgimnázium átadta a helyét az 5 éves
technikumnak, míg a 3 éves szakközépiskola a szintén 3 éves szakképző iskolának. FONTOS:
a tanulók jelentkezése ágazatra történik. Technikumban 9-10. évfolyamon, szakképző
iskolában a 9. évfolyamon ágazati alapoktatás zajlik, mely ágazati alapvizsgával zárul.
Technikumban a 10. évfolyam, szakképző iskolában a 9. évfolyam végén dönti el a tanuló, hogy
az ágazathoz tartozó felkínált szakmák közül (ld. Az intézmény képzési kínálata című részt)
melyiket kívánja tanulni a képzés fentmaradó 3, illetve 2 évében. Mind a technikumban, mind
a szakképző iskolában ÖSZTÖNDÍJ-ban részesülnek a tanulók, melyet jogszabályban
meghatározott feltételek fennállásáig kapnak.
Szintén a 2020/2021-es tanév újdonsága iskolánkban a Dobbantó Program, melybe azon
tanulók csatlakozhatnak be, akik tizenhatodik életévüket betöltötték és nem végezték el az
általános iskolát. A Dobbantó Program folytatása a műhelyiskola, ahol egy részszakmát
szerezhetek a tanulók. A két képzési forma elvégzése alapfokú végzettség megszerzésével
egyenértékű. A képzések időtartama rugalmas és a tanulók itt is ösztöndíjban részesülnek.

Felvételi vizsgát nem tartunk. A felvétel alapja az általános iskolai tanulmányi eredmény. A
felvételi rangsor meghatározásakor az általános iskola 7. évfolyam év végi és a 8. év félévi
tanulmányi eredmények átlagát vesszük alapul, a jelentkezett tanulók rangsorolása ezek alapján
történik. Az átlagot a következő tantárgyak osztályzatai alapján számítjuk: magyar nyelv,
magyar irodalom, történelem, a tanult idegen nyelv, matematika.
Az iskolába beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek,
de nem vonatkoznak rájuk speciális elbírálási szabályok.
Igény esetén kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani.
A továbbtanulással kapcsolatban Kiss László igazgatónál vagy Nagy Sándor pályaválasztási
felelősnél lehet érdeklődni személyesen, telefonon vagy e-mailben.
Elérhetőségeink:
Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium
4450 Tiszalök, Ady Endre utca 35.
OM azonosító: 203045/005
Telefon: 06/42/278-456
e-mail: titkarsag@teleki-tlok.edu.hu
weblap: https://telekitiszalok.hu

Az intézmény képzési kínálata
Technikumi képzés
A technikum 9-13. évfolyamán érettségire és szakmai vizsgára történő felkészítés folyik. A
tanulók a vonatkozó közismereti kerettantervben és a választott ágazat/szakma
programtantervében meghatározott tananyagot sajátítják el. Az ötödik év végén egyszerre
érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet szerezhetnek a tanulók.
Kötelező érettségi vizsgát tenniük magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen
nyelv tantárgyakból. Az ötödik, emelt szintű szakmai érettségi tantárgy eredménye a technikusi
vizsga eredménye alapján kerül megállapításra.
A felkínált ágazatok:
Rendészet és közszolgálat (kódszám: 0301)
Szakmai kimenet:
5 0413 18 01 Közszolgálati technikus (Rendészeti technikus szakmairány)
Közlekedés és logisztika (kódszám: 0302)
Szakmai kimenet:
5 1041 15 06 Logisztikai technikus (Logisztika és szállítmányozás szakmairány)
5 1041 15 07 Postai üzleti ügyintéző
Választható idegen nyelvek mindkét ágazat esetében: angol nyelv, német nyelv
Iskolánk részt vesz a Honvéd Kadét Programban, melynek keretében ingyenes, honvédelmi
jellegű szabadidős foglalkozásokat (szakköröket) szervezünk mindkét ágazat tanulóinak. A
program extra tanulmányi ösztöndíj lehetőséget biztosít 3,5 átlag felett a szakképzési
ösztöndíjon felül a 9-10. évfolyamon a honvédelmi jellegű szakkörön résztvevőknek, 11-12.
évfolyamon a honvédelmi alapismeretek tantárgyat tanulóknak. A honvédelmi alapismeretek
tantárgyból érettségi vizsgát lehet tenni.

Szakképző iskolai képzés
A 2022/2023-as tanévben intézményünkben a vonatkozó közismereti kerettanterv és a szakmák
programtantervei alapján indulnak képzéseink 9. évfolyamon. A harmadik év végén a tanulók
szakmai vizsga letételével zárják szakmai tanulmányaikat, s bekapcsolódhatnak a kétéves
ÉRETTSÉGI vizsgával záruló képzésbe.
A felkínált ágazatok:
Építőipar (kódszám: 0311)
Szakmai kimenet:
4 0732 06 03 Burkoló
4 0732 06 05 Festő, mázoló, tapétázó
4 0732 06 08 Kőműves
Kereskedelem (kódszám: 0312)
Szakmai kimenet:
4 0416 13 02 Kereskedelmi értékesítő
Választható idegen nyelv valamennyi szakképző iskolai képzés esetében: angol nyelv, német
nyelv

