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KÉPZÉSEINK RÖVID BEMUTATÁSA
Szakgimnáziumi képzéseink
A szakgimnáziumban a 12. évfolyam elvégzése után tanulóink érettségi vizsgát tesznek a kötelező közismereti vizsgatárgyakból
és a szakmai tantárgyból. Ez az érettségi már munkakör betöltésére is feljogosít, emellett lehetőség van Országos Szakképzési Jegyzéken szereplő szakképesítés megszerzésére is.
Oktatott idegen nyelvek: angol, német
Az érettségit követő +1 évben a szakmai érettségivel rendelkezők újabb, az Országos Szakképzési Jegyzékben (OKJ) szereplő
emelt szintű szakképesítést szerezhetnek. A megszerzett szakképesítés a felsőoktatási felvételi eljárásban 40 többletpontot, a
megkezdett egyetemi tanulmányok során pedig 50 kreditpontot ér.
Rendészet és közszolgálat szakgimnázium


A képzés során elsajátítandó ismeretek, képességek: önfegyelem, edzettség, lövészeti alapismeretek, önvédelmi technikák, úszás és vízből mentés, számítástechnika és rendőrség informatikai rendszere, idegen nyelv és szakmai idegen nyelv,
jogi és rendészeti ismeretek. Emelt szintű sport!



A tanulók a 4 évfolyam sikeres teljesítése után érettségi vizsgát tesznek matematikából, magyar nyelv és irodalomból,
történelemből, választott idegen nyelvből és a szakmai tantárgyból. A szakmai érettségivel a tanulók az 52 245 04 OKJ
számmal rendelkező közszolgálati ügykezelő végzettséget szerzik meg.



Az érettségit követően a tanulók további 1 év alatt iskolánkban megszerezhetik az 54 345 01 OKJ-s számú közszolgálati
ügyintéző végzettséget.



Ezen kívül érettségi után nem iskolánkban, hanem a rendészeti szakközépiskolában az itt tanultak beszámításával mindössze 1,5 év alatt szerezhetőek további képesítések (feltétel: sikeres alkalmassági vizsgálat): rendőr tiszthelyettes (bűnügyi rendőr szakmairány), rendőr tiszthelyettes (határrendészeti rendőr szakmairány), rendőr tiszthelyettes (közlekedési
rendőr szakmairány), rendőr tiszthelyettes (közrendvédelmi rendőr szakmairány)



A honvédelmi irányú továbbtanulás lehetőségét a 10. évfolyam után választható katonai alapismeretek tantárgy biztosítja.



Megfelelő tanulmányi eredménnyel és sikeres alkalmassági vizsgák esetén érettségi után biztosított a továbbtanulás lehetősége a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen Rendészettudományi Karára!

Informatika szakgimnázium


A tanulók a 4 évfolyam sikeres teljesítése után érettségi vizsgát tesznek matematikából, magyar nyelv és irodalomból,
történelemből, választott idegen nyelvből és a szakmai tantárgyból. A szakmai érettségivel a tanulók az 52 481 02 OKJ
számmal rendelkező irodai informatikus végzettséget szerzik meg.



Az érettségi utáni +1 évben megszerezhető OKJ-s képesítés: 54 481 06 informatikai rendszerüzemeltető



Továbbtanulási lehetőség az egyetemek informatikai mérnöki szakjaira!

Közgazdaságtan szakgimnázium


A tanulók közgazdaságtan, pénzügy, adózás és számvitellel kapcsolatos
elméleti és gyakorlati órákon a gazdasági-pénzügyi élet működésének
alapjait, a vállalkozások működtetésének pénzügyi-számviteli hátterét tanulhatják meg. Gyakorlatot szerezhetnek könyvelőprogramok kezelésében, gépírásban, elektronikus adóbevallások készítésében. Jártasságot szereznek bérszámfejtésben és társadalombiztosítási
ügyintézésben.



Az érettségi után +1 év alatt megszerezhető emelt szintű OKJ-s szakképesítés: pénzügyi-számviteli ügyintéző



Felsőfokú szakirányú továbbtanulási lehetőség pénzügyi-számviteli, közgazdasági főiskolai vagy egyetemi szakokra.

Vendéglátóipari szakgimnázium


A vendéglátóipar számára képezünk olyan középfokú végzettségű fiatalokat, akik korszerű általános műveltséggel, magas
szintű szakmai, vállalkozási ismeretekkel, illetve idegen nyelvtudással rendelkeznek. Iskolai gyakorlóhelyeken biztosítjuk
tanulóink számára a szakmai alapozó gyakorlati oktatást.



Az ágazati érettségi után egy év alatt az emelt szintű OKJ-s vendéglátásszervező szakképesítés megszerzésére van lehetőség.

Valamennyi szakgimnáziumi jelentkező részére tudunk kollégiumi ellátást biztosítani a teljesen felújított Petőfi Sándor
Kollégiumban!
Szakközépiskolai képzéseink
A szakképzés valamennyi szakma esetében nyolcadik osztályt követően kezdődik, szakmai bizonyítványt a 3 éves szakmai képzést
követő komplex szakmai vizsgán szereznek a tanulók. A hiányszakmára jelentkezők tanulmányi eredményük függvényében állami
ösztöndíjban részesülnek! Oktatott idegen nyelvek: angol, német
A szakvizsga után automatikus továbblépési (továbbtanulási) lehetőséget kínálunk az érettségi megszerzéséhez, egy 2 éves érettségire felkészítő oktatási forma keretében.

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK
A felvételi sorrendet az általános iskolai 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzataiból képzett pontszámítás alapján
határozzuk meg. A Rendészet és közszolgálat ágazati képzésre jelentkezők részére ezen felül kötelező matematikából és magyar
nyelvből az egységes írásbeli felvételi vizsga megírása.
Pontszámítás:
A matematika, magyar nyelv és irodalom átlaga, történelem, legjobb idegen nyelv, legjobb természettudományos tárgy osztályzatok összege, ami maximum 50 pont lehet. Rendészet és közszolgálat ágazatba jelentkezők esetében ehhez a pontszámhoz adjuk
hozzá az írásbeli felvételi vizsgán elért pontszámot.
Pontazonosság esetén a matematika tantárgy átlaga a meghatározó.

KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉS

Az iskolánkba felvételt nyert - kollégiumi elhelyezést igénylő - tanulók részére a Petőfi Sándor Kollégiumban biztosítunk férőhelyet, amely gyalogosan öt perc alatt elérhető intézményünkből. Az itt elhelyezett tanulók részére a szálláson kívül napi háromszori
étkezés biztosított. A tanulók napirendje szabályozott, és napi három óra szilenciummal biztosítják a másnapi tanítási órákra való
felkészülést.
A kollégiumban uralkodó rend és a közösségi élet biztosítják a tanulók személyiségfejlődését.

FONTOS IDŐPONTOK

Pályaválasztási rendezvények
2018. november 6- - Pécs, Tudásközpont
2018. november 13. – Mohács, Ifjúsági Centrum
Nyílt nap
2018. december 12-én 12:00 órától
Felvételi előkészítők matematikából és magyar nyelvből
2018. december 15. 9:00, 2019. január 5., 12. 9:00
Központi írásbeli felvételi vizsga
2019. január 19.

