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Egészségügy ágazatos osztály, technikumi kerettanterv –13. évfolyamon gyakorló ápoló végzettséggel (kód 0901) 
 

Felvételi követelmény: általános iskolai végzettség 
Képzési idő: 5 év 
Felvehető tanulók létszáma: 32 fő  
Oktatott idegen nyelv: angol vagy német  
 (Az osztályok egyik fele angol nyelvet, a másik fele német nyelvet tanul.) 
Felvételi vizsga: nincs 
A felvételi rangsorolás alapja: 7. osztály év végi és 8. osztály félévi magyar nyelv és irodalom (átlag), történelem, matematika, egy tanult idegen nyelv és biológia tantárgy eredménye-

inek kétszerese (max. 100 pont).  

A felvétel feltétele: egészségügyi alkalmassági vizsgálat és pályaalkalmassági vizsgálat 

Azon tanulók esetében, akiknek az összesített pontszámai azonosak, előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek lakóhelye, 
ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének településén található. 
A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek 
 
9. évfolyamtól csoportbontás bizonyos tantárgyakból, ösztöndíj 
A lányok kollégiumi elhelyezése biztosított, a fiúk elhelyezésére a város fiúkollégiumaiban van lehetőség. 
A képzésben 10. évfolyamon ágazati alapvizsgát kell tenni. 
A 13. évfolyamon gyakorló ápoló végzettség szerezhető. 
 

Részletes felvételi szabályzat olvasható az iskola honlapján. 
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Egészségügy ágazatos osztály, technikumi kerettanterv –14. évfolyamon általános ápoló végzettséggel (kód 0902) 
 

Felvételi követelmény: általános iskolai végzettség 
Képzési idő: 6 év 
Felvehető tanulók létszáma: 32 fő  
Oktatott idegen nyelv: angol vagy német  
 (Az osztályok egyik fele angol nyelvet, a másik fele német nyelvet tanul.) 
Felvételi vizsga: nincs 
A felvételi rangsorolás alapja: 7. osztály év végi és 8. osztály félévi magyar nyelv és irodalom (átlag), történelem, matematika, egy tanult idegen nyelv és biológia tantárgy eredménye-

inek kétszerese (max. 100 pont).  

A felvétel feltétele: egészségügyi alkalmassági vizsgálat és pályaalkalmassági vizsgálat 

Azon tanulók esetében, akiknek az összesített pontszámai azonosak, előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek lakóhelye, 
ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének településén található. 
A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek 
 
9. évfolyamtól csoportbontás bizonyos tantárgyakból, ösztöndíj 
A lányok kollégiumi elhelyezése biztosított, a fiúk elhelyezésére a város fiúkollégiumaiban van lehetőség. 
 

A képzésben 10. évfolyamon ágazati alapvizsgát kell tenni. 
A 14. évfolyamon általános ápoló végzettség szerezhető. 
 

Részletes felvételi szabályzat olvasható az iskola honlapján. 
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Szociális ágazatos osztály, technikumi kerettanterv – 13. évfolyamon  

kisgyermekgondozó, - nevelő végzettséggel (kód 0903) 
 

Felvételi követelmény: általános iskolai végzettség 
Képzési idő: 5 év 
Felvehető tanulók létszáma: 32 fő 
Oktatott idegen nyelv: angol vagy német 
 (Az osztályok egyik fele angol nyelvet, a másik fele német nyelvet tanul.) 
Felvételi vizsga: nincs 
  
A felvételi rangsorolás alapja: 7. osztály év végi és 8. osztály félévi magyar nyelv és irodalom (átlag), történelem, matematika, egy tanult idegen nyelv és biológia tantárgy eredménye-

inek kétszerese (max.100 pont).  

A felvétel feltétele: egészségügyi alkalmassági vizsgálat és pályaalkalmassági vizsgálat 

Azon tanulók esetében, akiknek az összesített pontszámai azonosak, előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek lakóhelye, 
ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének településén található. 
A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek 
 
9. évfolyamtól csoportbontás bizonyos tantárgyakból, ösztöndíj 
A lányok kollégiumi elhelyezése biztosított, a fiúk elhelyezésére a város fiúkollégiumaiban van lehetőség. 
 
A képzésben 10. évfolyamon ágazati alapvizsgát kell tenni. 
A 13. évfolyamon kisgyermekgondozó, -nevelő végzettség szerezhető. 
 
Részletes felvételi szabályzat olvasható az iskola honlapján. 
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PÁLYAVÁLASZTÁSI NYÍLT NAP 

2021. november 17. 800 – 1200, 

ezen belül 1000 órától szülői tájékoztató 

 
 

Az iskola rövid bemutatása 
 

A Nyíregyházi SZC Zay Anna Technikum és Kollégiuma Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye egyik olyan összetett intézménye, amelyben szociális és egészségügy szakképzés folyik.  
2020-tól középfokon technikumi képzés indult szociális és egészségügy ágazatokban. 

Az érettségire épülő 1-2-3 éves szakképző évfolyamokon közép- és emelt szintű szakmai végzettségre készítünk fel több szakon – nappali és felnőttek oktatása rendszerben.  
Az iskola kiemelt céljai között szerepel a tanulók teljes személyiségének fejlesztése mellett a felsőfokú tanulmányokra történő felkészítés, az esélyegyenlőség minél szélesebb 

körben való biztosítása - ennek érdekében az érettségi tantárgyak egy részét csoportbontásban tanítjuk, és bő kínálatot biztosítunk a közép- és emelt szintű érettségire történő felké-
szítésben. 
 
Amit kínálunk: 

 Piacképes szakmák 

 Jól felkészült oktatók 

 Jól felszerelt szaktantermek 

 Színvonalas gyakorlati képzés 

 Sokszínű iskolai diákélet 

 Nemzetközi szakképesítés megszerzése 

 Versenyeken való részvétel lehetősége 

 
 

A kollégiumi élet 
 

A kollégium szerves része iskolánknak. Az engedélyezett tanulói létszám 160 fő. A kollégium jól felszerelt helyiségei, tágas, barátságos hálói biztosítják a pihenés, a nyugodt tanu-
lás lehetőségét. A tanulók munkáját 6 fős nevelői „csapat” segíti. 

Diákjaink életkori sajátosságait, igényeit összehangolva alkottuk meg a legfontosabb szabályzóinkat – erre való tekintettel a szakképző évfolyamok tanulóinak más házirendjük 
van. Hétvégén rendszeres a hazautazás. Péntek délután 15 órakor zárjuk és vasárnap 16 órától ismét nyitjuk a kollégium kapuit. 

Az eltelt évek alatt kialakultak hagyományos rendezvényeink is. Minden évben verébavatót, mikulásnapot, karácsonyi ünnepséget, önkormányzati diákhetet szervezünk. Ezeket 
és állandó programjainkat a diákönkormányzat támogatja. Rendezvényeink mindegyike élményt adó, jó hangulatú. 

Már a kezdetekben egyértelmű volt számunkra, hogy gyermekmegőrzés helyett egy önálló arculatú intézményt hozzunk létre, amelyet mindvégig szem előtt tartunk. 


