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Hasznos tudnivalók a IX. osztályba való felvételivel kapcsolatosan 

 

SZAKOSZTÁLYOK 

 

A Kolozsvári Református Kollégium a 2020-2021-es tanévben három szakiskolai osztályt 

indít hat szakcsoporttal: 

 

• Hagyományos szakoktatás: szakács, fodrász (14 hely szakonként). 

 

• Duális szakoktatás: elektronikai műszerész, villanyszerelő, asztalos és víz-

gázszerelő (15 hely szakonként).  

I. Felvételi első szakasza: 

• A ROMÁN tagozatról MAGYAR tagozatra felvételiző diákoknak magyar 

nyelvismereti vizsgán kell részt venni: 2020. június 2-5 közt lesz a beiratkozás. A 

vizsgára június 9-12 közt kerül sor. 

 

• BEIRATKOZÁS: június 29 - július 3 között, valamint július 6-án, online úton. 

 

HELYSZÍN: a származási iskolában (ahol a 8. osztályt végezte) történik a 

Beiratkozási űrlap (Fisă de înscriere) kitöltése, amelyben prioritási sorrendben 

kell feltűntetni a kívánt szakmákat. A fent említett dokumentumokat a 

származási iskola digitálisan küldi a:  

ref_cluj_admit_profesional@kollegium.ro email címre. 

Nyomatékosan kérjük az elérhetőséget (telefonszám, email cím, lakhely stb.) 

pontosan feltűntetni a jó kapcsolattartás céljából.  A szakmának megfelelő 

kódokat kell bejegyezni: 

 

➢ SZAKÁCS (Domeniu: Turism și alimentație; Specializare: Bucătar) Kód: 

601 

➢ FODRÁSZ (Domeniu: Estetica şi igiena corpului omenesc; Specializare: 

Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist) Kód: 630 
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➢ VÍZ-, GÁZSZERELŐ (Domeniu: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice; 

Specializare: Instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze) Kód: 580 

➢ ASZTALOS (Domeniu: Fabricarea produselor din lemn; Specializare: 

Tâmplar universal) Kód: 613 

➢ VILLANYSZERELŐ (Domeniu: Electric; Specializare: Electrician 

aparate și echipamente electrice și energetice) Kód: 568 

➢ ELEKTRONIKUS MŰSZERÉSZ (Domeniu: Electronică automatizări; 

Specializare: Electronist aparate și echipamente) Kód: 551 

 

• A DUÁLIS SZAKCSOPORTOKBA, azaz elektronikus műszerész, villanyszerelő, 

asztalos vagy víz-, gázszerelő szakmákra beiratkozott diákok július 7-én ONLINE 

INTERJÚN vesznek részt, ahol a partner cégek és az iskola képviselőivel fognak 

beszélgetni.   

o Az interjú lebonyolításához a felvételiző diák részéről internetkapcsolatra, 

működő mikrofonra / fülhallgatóra / webcamerára van szükség, amit akár 

egy okos telefonnal is lehet helyettesíteni. 

o Amennyiben a fenti feltételeket nem tudják biztosítani házilag, a származási 

iskolával kell felvenni a kapcsolatot és előre megbeszélni, hogy az interjú 

napján (július 7-én az előre megbeszélt időpontban) tegyék lehetővé a fenti 

feltételeket. A diákok törvényes joga ezt a származási iskolától kérni. 

o Az előre megbeszélt csatornán: email / Messenger / WhatsApp stb. elküldjük 

az interjúhoz való csatlakozás adatait (link / rövidítés) amelyre kattintva 

beléphetnek a megbeszélésbe. 

o Ha a fentiekkel kapcsolatosan bármilyen kérdésük van kérjük keressenek 

meg a dokumentum végén levő telefonszámokon és mindenben segítséget 

nyújtunk.       

 

• Ha a beiratkozott diákok száma nem több, mint a meghirdetett helyek száma, 

akkor a módszertannak megfelelően a bizottság kiszámolja a beiratkozási médiát, ami 

a képességi vizsga jegyének 80%-a és az V-VIII osztályos általános média 20%-a.  

 

• Azoknál a szakcsoportoknál, duális vagy nem duális szakmáknál egyaránt, ahol a 

beiratkozott diákok száma nagyobb, mint a meghirdetett helyek száma, a 

módszertannak megfelelően, július 9-én, a felvételi bizottság újra számolja a diákok 

felvételi médiáját, beleszámítva az V-VIII osztályos matematika jegy átlagát, a 

következő módon: a beiratkozási médiát 70%-os arányban, a matematika jegy átlagot 

pedig 30%-os arányban számolja be. A végleges eredményeket ugyanazon a napon 

hirdetik ki online felületen. 



 

 

 

• Az ELFOGADOTT jelentkező DIÁKOK JÚLIUS 13-17 KÖZÖTT 

ÉRVÉNYESÍTIK, azaz véglegesítik beiratkozásukat, a BEIRATKOZÁSI 

DOSSZIÉ továbbításával (postán: 400084 Cluj-Napoca Str. M. Kogalniceanu nr. 

16 címre – ajánlott küldemény formájában - vagy személyesen az iskola 

titkárságán; kérjük az iskolát értesítsék, hogy megtörtént a dosszié elpostázása). 

 

A beiratkozás érvényesítéséhez szükséges iratok:  

 

- Fișa de înscriere la școala profesională de 3 ani eredetiben, (származási iskola 

adja) 

- A diák születési bizonyítványának másolata  

- A diák személyi igazolvány másolata (ha már rendelkezik)  

- A szülők személyi igazolványainak másolata  

- Osztályfőnöki jellemzés, ami tartalmazza az V-VIII. osztály magaviseleti    

  jegyét is  

- Orvosi igazolás 

- Lelkipásztori ajánlólevél (Attól a felekezettől és egyházközségtől, ahova tartoznak) 

 

Iskola kezdésekor is kitölthető: 

- Beiratkozási kérvény – a típusnyomtatvány az iskola titkárságán elérhető  

- Bentlakási kérvény - a típusnyomtatvány az iskola titkárságán elérhető  

- Vallástanulási kérvény - a típusnyomtatvány az iskola titkárságán elérhető  

 

II. Felvételi második szakasza: 

• Azok a diákok, akik csak a második beiratkozási szakaszban vehetnek részt 

július 22-24 közt továbbítják a dokumentumokat a titkárságra, majd a duális 

szakcsoportoknál július 25-én interjún vesznek részt. Ha túljelentkezés van, akár 

duális, akár nem duális szakcsoportokban, akkor július 27-én a felvételi bizottság újra 

számolja a diákok felvételi médiáját, a fentebb leírt módon. 

• A beiratkozás érvényesítésére július 29 – augusztus 3 közt kerül sor, a fentebb 

felsorolt iratok továbbításával. 

 
 

További útbaigazítást kaphatnak: 

• Nagy Tibor Sándor tiszteletes úrtól (tel. 0729-977515 / 0740581288)  

• Oláh Márta tanárnőtől (tel. 0723-905535)  

• az iskola titkárságának e-mail címén: info@kollegium.ro  

• az iskola honlapján: www.kollegium.ro  
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