SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM

PRÓBANAP
A 2019/2020-as tanévre jelentkezők számára a Szegedi Rendészeti Szakgimnázium a
követelmények gyakorlására „PRÓBANAP”-ot szervez három turnusban.
A szükséges eszközök, felszerelések, amelyet a jelentkezőnek magával kell hoznia:


A fizikai felkészítésre sportruházat, sportcipő



A műveltségi felkészítéshez íróeszköz

A foglalkozás célja, hogy a rendészeti szakgimnáziumba jelentkezni szándékozó megismerje
és megtapasztalja azokat a szituációkat, feladatokat, amelyek teljesítését a felvételi vizsgán
elvárnak tőle.
A próbanap egész napos elfoglaltság, közel 8 órás időtartamban.
Egész napi ételről és italról mindenkinek magának kell gondoskodnia!
A foglalkozás az alábbi kompetencia területeket célozza meg:
1. fizikai kompetencia- erőnlét, állóképesség, fizikai terhelhetőség. (4 óra) Minden
jelentkező részt vesz egy előzetes fizikai felmérésen, amely megegyezik a felvételin
teljesítendő feladatsorral. Az itt elért eredményeiről egyéni értékelést és személyre szóló
edzéstervet kap arra vonatkozóan, hogyan tudja esetleges hiányosságait pótolni. Az
előkészítő időkeretében ezeket a gyakorlatokat bemutatjuk, és begyakoroltatjuk.
2. általános műveltség kompetencia területén (4 óra) elsősorban az állampolgári
ismereteket és a történelem tantárgyból tanultakat elevenítjük fel. A résztvevők a
felvételi adatbankból 50 kérdéses feladatsorokat kapnak, amelyet a kitöltés után
közösen, azonnal javítunk és csoportszinten megbeszélünk. A kijavított feladatsorok a
jelentkezőnél maradnak abból a célból, hogy önálló tanulással pótolják hiányzó
ismereteiket.

Cím: 6728. Szeged, Bajai út. 14., 6701. Szeged Pf. 495.
Telefon: (62) 559-577, (30) 394 8958 Fax: (62) 559-579, BM tel.: 33/1397, Fax: 33/1162
E-mail: iskola@szrszg.hu Web: www.szrszg.hu
OM: 29792 Nyilvántartási szám: E-000465/2014.

SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM
IGAZGATÁSI ÉS OKTATÁSSZERVEZÉSI OSZTÁLY
Jelentkezni: „Jelentkezési lap „PRÓBANAP-ra” című formanyomtatvány kitöltésével
valamint

a

befizetést

igazoló

csekk

vagy

átutalás

másolatával

lehet,

amit

a

szurovecze@szrszg.police.hu e-mail címre szíveskedjenek megküldeni.
A foglalkozás költségtérítéses, amelynek összegét postai pénzutalványon az iskola címére, Szegedi RSZGI 6728 Szeged, Bajai út 14. -,
vagy banki átutalással az iskola számlájára - MÁK 10028007-00282675-00000000 - lehet
teljesíteni:
(Kérjük, hogy a közlemény rovatban tüntessék fel: „PRÓBANAP” díja)

A költség mértéke:

5.500,- Ft.

A befizetést igazoló csekket vagy az átutalás másolatát a jelentkezési laphoz kérjük csatolni. Az
eredeti igazolást az Ön által választott „Próbanapra” hozza magával!
Lehetőség van a befizetett összegről számlát igényelni, a számla kiállításához szükséges
adatokat kérjük az arra szolgáló nyomtatványon feltüntetni.
A „Próbanap”-ot megelőző napra - az iskola területén – térítés ellenében szállást, tudunk
biztosítani (felvételizőnek 1500,-Ft/nap/fő, kísérőnek 2000.-/nap/fő).
Érdeklődni: Várkonyi Zsófia előadónál +36 70/654 7555-ös telefonszámon lehetséges.
A szállás igénylésére a „Szállás-igénylés” című nyomtatvány felhasználásával lehet. A kért
szállás 14-22 óráig foglalható el, majd a „próbanap” foglalkozásait követően el kell hagyni a
szállást.
Minden jelentkezőt kérünk, hogy a jelentkezési lapon érvényes és olvasható e-mail címet
adjon meg, mivel a foglalkozással kapcsolatos további információkat csak elektronikusan
küldjük meg.
Ügyintéző: Szurovecz Ernőné (oktatásszervező) telefon: 30/513 7937, +36 62 559-577/1122
e-mail: SzuroveczE@szrszg.police.hu
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SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM
IGAZGATÁSI ÉS OKTATÁSSZERVEZÉSI OSZTÁLY

1. turnus 2019. január 26. szombat

jelentkezési határidő: január 24.

2. turnus 2019. február 09. szombat

jelentkezési határidő: február 07.

3. turnus 2019. február 23. szombat

jelentkezési határidő: február 21.

A turnusok indításának minimális létszáma 10 fő. Ha az adott turnusra ettől kevesebben
jelentkeznek, vagy határidőn túl érkezik be a jelentkezés, azt automatikusan a következő
turnusnál vesszük figyelembe.

Elfoglaltsági terv valamennyi turnusnál:
érkezés:

07 45-re

(Szeged, Bajai út 14.)

foglalkozások:

08 00 – 16 00 óra között

hazautazás:

1600-tól
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SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM
IGAZGATÁSI ÉS OKTATÁSSZERVEZÉSI OSZTÁLY
SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM
6728 SZEGED, BAJAI ÚT 14.

JELENTKEZÉSI LAP – PRÓBANAP-RA
VÁLASZTOTT TURNUS SZÁMA: …….
IDŐPONTJA: 201.………………...……….

JELENTKEZŐ NEVE:
SZÜLETÉSI DÁTUMA:

LAKCÍME / ÉRTESÍTÉSI CÍME:
TELEFONSZÁMA:

E-MAIL CÍME: (NYOMTATOTT BETŰKKEL
ÉS OLVASHATÓAN KITÖLTVE)

Tudomásul veszem, a PRÓBANAP-i foglalkozáson való részvétel a Szegedi Rendészeti
Szakgimnázium részéről semmiféle kötelezettségvállalást nem jelent, a felvételi folyamatban
előnyt nem jelent.
Dátum: 201………………………..
JELENTKEZŐ ALÁÍRÁSA

A BEFIZETÉST IGAZOLÓ CSEKKRŐL VAGY ÁTUTALÁS IGAZOLÁSRÓL MÁSOLATOT CSATOLJON!

Számla kérése esetén szükséges adatok:
VEVŐ

NEVE:.............................................................................................................................

VEVŐ CÍME:..............................................................................................................................
VEVŐ ADÓSZÁMA:....................................................................................................................
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SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM
IGAZGATÁSI ÉS OKTATÁSSZERVEZÉSI OSZTÁLY

SZRSZGI
Tanulói szállás vezetője
SZEGED
SZÁLLÁS-IGÉNYLÉS
A

Szegedi

Rendészeti

Szakgimnázium

PRÓBANAP-i

foglalkozásának

résztvevője, (kísérője) az iskola területén található tanulói szálláson a következő
napra szállást igényelek:

Az igénybevétel időpontja:

……….év …………..hó ……..napra

Igénybevevő neve:

………………………………………

Igénybevevő lakcíme
(irányítószámmal):
Igénybevevő telefonszáma:

………………………………………..
………………………………………..

………………………………………..

………………………, 20………………….
…………………………………
az igénybevevő aláírása
Számla kérése esetén szükséges adatok:
VEVŐ

NEVE:.............................................................................................................................

VEVŐ CÍME:..............................................................................................................................

VEVŐ ADÓSZÁMA:....................................................................................................................
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