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KÍNÁLATUNK az általános iskolások részére
szakgimnázium 4111 kereskedelem ágazat; 4+1 év (érettségivel szerezhető szakma: eladó;
érettségi vizsga után egy év alatt kereskedő szakma) 34 fő
szakgimnázium 4112 vendéglátóipar ágazat; 4+1 év (érettségivel szerezhető szakma: pincér;
érettségi vizsga után egy év alatt vendéglátás-szervező szakma)
34 fő
szakközépiskola 4213 3+2 év eladó szakma (34 341 01), majd érettségi

28 fő

szakközépiskola

4214

3+2 év szakács szakma (34 811 04), majd érettségi

28 fő

szakközépiskola

4215

3+2 év fogadós szakma (34 811 06), majd érettségi

14 fő

szakközépiskola
14 fő

4216

3+2 év édesipari termékgyártó szakma (34 541 01), majd érettségi

Kollégiumi elhelyezés: biztosított

A szakgimnáziumi osztályainkban első négy évben az általános műveltséget megalapozó - közismereti
– tantárgyakat, illetve az ágazatnak megfelelő szakmai tantárgyakat tanulnak a diákok. A negyedik év
érettségi vizsgával zárul, a 4 kötelező közismereti tantárgy (magyar nyelv és irodalom, matematika,
történelem, idegen nyelv) mellett az ötödik kötelező vizsgatárgy a szakmai tantárgy. (Az öt kötelező
tantárgy mellett a tanuló választásának, továbbtanulási szándékainak megfelelően további
tantárgyakból is tehet érettségi vizsgát.) A szakmai érettségi szakmai végzettséget is ad. A
kereskedelem ágazatban tanulók eladó szakmát, a vendéglátóipar ágazatban tanulók pincér szakmát
szerezhetnek. Az ötödik évfolyam elvégzése után az ágazatnak megfelelő magasabb OKJ végzettséget
lehet szerezni. Érettségire épülő választható szakmák jelenleg a Kereskedő és a Vendéglátásszervező.
Angol vagy német nyelvet tanulhat mindenki annak megfelelően, hogy az általános iskolában melyik
idegen nyelv tanulását kezdte meg.

A szakközépiskola első három évfolyamán a szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti
képzés, valamint szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik; további két évfolyamon pedig érettségi
vizsgára való felkészítő képzés zajlik. Tanulóink a 9. évfolyamon az iskolai tanműhelyekben sajátítják
el a szakma alapjait. A sikeres szintvizsga után a 10-11. évfolyamon tanulószerződés keretében
gazdálkodó szervezeteknél teljesítik gyakorlatukat, míg a szakmai elméleti és közismereti képzés az
iskolai órákon történik.
A szakmai bizonyítvány megszerzése után az itt tanulóknak lehetőségük van arra, hogy az érettségi
vizsgára is felkészüljenek. Két év alatt magas óraszámban tanulva a közismereti tárgyakat érettségi
bizonyítványt szerezhetnek (4 közismereti tantárgyból kell vizsgát tenniük).
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók jelentkezhetnek az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai
Programba. Alkalom nyílik számukra a fejlesztésre, felzárkóztatásra, korrepetálásra, ezen kívül
különféle juttatásokat is kaphatnak. Reményeink szerint a kiemelt figyelem eredményeképpen a
hátránnyal induló tanulóink is sikeres szakmai vizsgát fognak tenni.
A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE
A 9. évfolyamra jelentkezőket pontszám szerint sorba rendezzük. A pontszámok megállapításánál
figyelembe vesszük a 7. osztályban év végén és a 8. osztályban félévkor kapott osztályzatokat a
következő tantárgyakból: irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika, idegen nyelv
(maximálisan 50 pont). Az így készült rangsor lesz az a felvételi jegyzék, amely alapján kialakul a
felvettek végleges névsora. Egyenlő pontszám esetén sorrendben a matematika, idegen nyelv,
irodalom, magyar nyelv, történelem tantárgyak jegyei alapján rangsoroljuk a jelentkezőket. Azoknál
az SNI-s vagy BTM-s tanulóknál, akik valamelyik tantárgyból az értékelés alól való felmentés miatt
nem hoznak érdemjegyet, az értékelt tantárgyak átlagát számítjuk be a hiányzó jegynél. Mind a
szakgimnáziumi, mind a szakközépiskolai képzés esetében szükséges egészségügyi és
pályaalkalmassági vizsgálat.
CÉLKITŰZÉSEINK
Széleskörű, magas szintű általános műveltség megszerzése, amely alapfeltétele a szakmai
sikereknek és a felsőfokú intézményekben történő továbbtanulásnak.
A kereskedelem és vendéglátás számára szakmailag jól felkészült, a legkorszerűbb gazdasági
és technológiai ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése.
Az oktatott szakmákhoz elengedhetetlen képességek, készségek fejlesztése.
Azoknak a körülményeknek a megteremtése, amelyek jó közérzetet, sokrétű tanórán kívüli
program lehetőségét biztosítják a tanulóknak.

KÍNÁLATUNK felnőttek részére
A felnőttoktatás jellemzői
A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja a tanulmányait felnőttoktatás keretében, amelyben a
tizenhatodik életévét betölti. Iskolánkban az esti oktatás munkarendjében folyik a felnőttoktatás,
amely azt jelenti, hogy három napon délután kell megjelenni a tanórákon. A felvétel jelentkezés

alapján történik, és a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint az egészségügyi, pályaalkalmassági
követelményeknek is meg kell felelni. A képzés megkezdésének feltétele a 10. osztály elvégzése.
A 2018/2019-es tanévben eladó és szakács osztály indítását tervezzük.
A felvételt nyert személy az iskolával tanulói jogviszonyban áll, amelyhez kedvezmények és
kötelességek is társulnak. (A tanuló diákigazolványra jogosult, a mulasztásait igazolnia kell.)
A képzés kétéves, közismereti tartalom nélkül csak szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyak
ismereteit kell elsajátítani a tanulóknak. A tanulók a szakmai gyakorlatot az iskolai tanműhelyekben
teljesíthetik szakoktatóink irányításával.
Ajánljuk a felnőttoktatást azoknak,
•
akik nem tudták sikeresen befejezni a középiskolát, de rendelkeznek a 10. osztály elvégzését
igazoló bizonyítvánnyal;
•
akik már rendelkeznek szakképesítéssel, de a munkaerőpiacon való jobb elhelyezkedés
reményében újabb szakmát tanulnának;
•
akik érettségiztek és a felsőoktatás helyett – akár munka mellett is – szakmát szeretnének
tanulni;
•

akik diplomával rendelkeznek, de szeretnének más területen elhelyezkedni.

A második szakma megszerzése is ingyenes!

Az érettségi utáni szakképzés jellemzői
Az érettségi vizsga után lehetőség van szakma megszerzésére a kereskedelem és vendéglátás ágazat
területén is. Kereskedőnek és vendéglátásszervező-vendéglősnek lehet tanulni. a 2018/2019-es
tanévben.
Aki később önálló vállalkozóként képzeli el az életét, jó választás a kereskedő szakma elsajátítása. A
kereskedő szakképzettség megszerzésével képes lesz üzletet, vagy áruházi részleget irányítani vagy
akár saját vállalkozást, üzletet létrehozni, működtetni. Kereskedőként ért majd a gazdálkodáshoz,
marketinghez, vállalkozási ügyek intézéséhez, jogi kérdésekben is képes lesz eligazodni, és ismerni
fogja az árukat, amelyeket forgalmaz.
Aki a vendéglátásban vezetői, szervezői, gazdálkodási feladatokat szeretne ellátni, aki magas szintű,
korszerű szakmai és gazdálkodási ismeretekkel szeretne rendelkezni, jelentkezzen
vendéglátásszervező-vendéglősnek. A képzés keretében a vendéglátó vállalkozások és az étkeztetési,
vendéglátóipari szolgáltatásokat nyújtó egységek üzemeltetéséhez szükséges tervezői, vezetői,
szervezői, gazdálkodási feladatokat tanulhat. A vendéglátásszervező-vendéglős vendéglátó
egységekben végzi, irányítja, szervezi, ellenőrzi az árubeszerzést, a raktározást, a termelési, az
értékesítési és szolgáltatási tevékenységeket. Összeállítja a vendéglátó egység kínálatát, bemutatja,
reklámozza az egység szolgáltatásait, kialakítja az üzletpolitikát, a marketingstratégiát, a cégarculatot.
Kapcsolatot tart a vendégekkel, az egység üzletfeleivel és a hatóságokkal.
Tanulóink nappali tagozaton teljesítik a követelményeket és az iskolai tanműhelyekben végzik a
szakmai gyakorlatukat.

Elsősorban az ágazati szakmai érettségi vizsgát tett tanulókat várjuk, akiknek a képzés egyéves. A más
ágazatból vagy gimnáziumból érkező tanulók számára a képzés kétéves, hiszen ők nem rendelkeznek
előzetes ismeretekkel.
Jelentkezési lapot az iskolában lehet kérni, a felvételi elbeszélgetésre 2018. április 20-án kerül sor.

Az érettségire való felkészítés jellemzői
Az érettségire való felkészítésben csak iskolai rendszerű képzésben államilag elismert szakképesítést
szerzett tanuló folytathatja tanulmányait. A képzés nappali tagozaton történik és kétéves. Tanulóink
magas óraszámban tanulják az érettségi vizsga teljesítéséhez szükséges közismereti tantárgyakat,
magyar nyelv és irodalmat, matematikát, történelmet és idegen nyelvet. Ezekből a tárgyakból kell
érettségi vizsgát tenniük. Az ötödik, szakmai tantárgyból mentesülnek az érettségi vizsga letétele alól.

