
Egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat  

Tájékoztatjuk 8. évfolyamos jelentkezőinket, hogy a szakképző illetve technikumi  ágazati 

szakképzéseinkre felvételt csak az a tanuló nyerhet, aki az egészségügyi, illetve a 

pályaalkalmassági vizsgálaton részt vesz és a követelményeknek megfelel. Amennyiben a 

tanuló nem felel meg az alkalmassági követelményeknek, felvétele elutasításra kerül!  

Egészségügyi alkalmasság: annak az orvosi szakvéleményre alapozott megállapítása, hogy a 

szakképzésbe bekapcsolódni szándékozó tanuló testi adottságai, egészségi és pszichikai 

állapota alapján képes a választott szakma szerinti tevékenység, foglalkozás gyakorlására és a 

szakmai vizsgára való felkészülésre. A felvételt nyert tanulókat kiértesítjük az egészségügyi 

vizsgálat pontos időpontjairól, melyeket iskolánk honlapján is közzéteszünk.  

Helyszín: Vay Miklós Református Többcélú Szakképző Intézmény – Technikum, Szakképző 

Iskola és Diákotthon épületében 3950 Sárospatak, Arany János u. 5. 

 

Pályaalkalmassági követelmény: a szakképzésbe történő bekapcsolódás – szakmai és 

vizsgakövetelményben meghatározott – azon feltétele, amely alapján megállapítható, hogy a 

szakképzésben részt venni szándékozó személy képességei, készségei alapján sikeresen fel tud 

készülni a választott szakképesítés komplex szakmai vizsgájára és a választott tevékenység, 

foglalkozás ellátására. A legfontosabb pályaalkalmassági követelményeket a melléklet 

tartalmazza. A vizsgálaton ezeknek a szempontoknak a figyelembevételével történik a tanulók 

ellenőrzése. A felvételt nyert tanulókat kiértesítjük a pályaalkalmassági vizsgálat pontos 

időpontjairól, melyeket iskolánk honlapján is közzéteszünk. 

Helyszín: Vay Miklós Református Többcélú Szakképző Intézmény – Technikum, Szakképző 

Iskola és Diákotthon épületében 3950 Sárospatak, Arany János u. 5. 

 

 

Általános követelmények: 

Szakmai készség 

Beszédkészség  Elemi számolási készség  Elemi szintű számítógép használat  

Információforrások kezelése  Olvasott szöveg megértése 

 

Személyes kompetenciák 

Állóképesség, terhelhetőség  Döntésképesség  Elhivatottság  Fejlődőképesség  Felelősségtudat  

Megbízhatóság  Mozgáskoordináció (testi ügyesség)  Önállóság  Önfejlesztés  Pontosság  

Rátermettség  Szabálykövetés  Szervezőkészség  Szorgalom, igyekezet 

 

 

 

 



Társas kompetenciák 

Együttműködő-készség  Határozottság  Irányítási készség  Irányíthatóság  

Kapcsolatteremtő-képesség  Kompromisszumkészség  Közérthetőség  Motiválhatóság  

Nyelvi magabiztosság  Rugalmasság  Visszacsatolási készség 

 

Módszerkompetenciák 

A környezet tisztántartása  Áttekintő képesség  Elemző gondolkodás  Gyakorlatias 

feladatértelmezés  Harmóniára és esztétikára való törekvés  Helyzetfelismerés  

Információgyűjtés  Körültekintés, elővigyázatosság  Logikus gondolkodás  

Problémamegoldás, hibaelhárítás  Rendszerező képesség  Tervezési képesség 

 


