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KÉPZÉSEINK RÖVID BEMUTATÁSA
Technikumi képzéseink
A technikumban a 12. évfolyam elvégzése után tanulóink előrehozott érettségi vizsgát tesznek matematikából, magyar nyelvből és
történelemből, majd a 13. évfolyam végén idegen nyelvből. Emellett technikusi vizsgát tesznek. Az iskolát tehát érettségi és technikusi bizonyítvánnyal hagyhatják el 5 év tanulást követően.
Oktatott idegen nyelvek: angol, német
A megszerzett technikusi szakképesítés a szakirányú felsőoktatási felvételi eljárásban többletpontotokat, a megkezdett egyetemi tanulmányok során pedig kreditpontotokat ér.

Rendészet és közszolgálat technikusi képzés
Rendészet és közszolgálat ágazat 5 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.
A rendészeti technikus megismerkedik a rendészeti, a magánbiztonsági tevékenység, valamint a rendvédelmi életpálya sajátosságaival, a leendő választott hivatás fontosabb szakmai elemeivel. A képzési folyamat során a gyakorlati képzés keretében a rendészeti technikus megismerkedik a magánbiztonsági szolgáltató szervezetek, a büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelemtűzoltóság, valamint a rendőrség tevékenységének legfontosabb elemeivel.


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 12. évfolyam sikeres teljesítése után előrehozott érettségi vizsgát tesznek matematikából, magyar nyelv és
irodalomból, történelemből, amely a 13. évfolyam végén kiegészül az idegen nyelv érettségi és a technikusi vizsgával. Az
érettségi bizonyítvány mellett a tanulók közigazgatási technikus vagy a rendészeti technikusi végzettséget szerzik
meg.



Ezen kívül érettségi után nem iskolánkban, hanem a rendészeti szakközépiskolában az itt tanultak beszámításával mindössze 1 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)



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

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ


őrzést végez különböző védelmi szintű létesítményekben;



ellátja a belső és a közterületi járőrszolgálatot, helyszín-ellenőrzést végezni a riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként;



szállítmánykísérési feladatokat végez, biztosítja a pénz-, értékszállítást a létesítmény területén;



intézkedik rendkívüli eseményekkor, szükséghelyzetekben, közveszély-elhárításban;



elfogja a bűncselekményen és szabálysértésen tetten ért személyt;



alkalmazza a támadáselhárító eszközöket és a kényszerítő testi erőt a szakmai szabályok szerint;



együttműködik a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal, a rendvédelmi szervekkel, a biztosításban részt vevő biztonsági szolgálatokkal, szervezőkkel;



lőfegyvert használ;



alkalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat, és egyéb jogi normákat, valamint a speciális szakmai, továbbá
etikai szabályokat.

Informatikai technikusi képzés
Informatika és távközlés ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
Az informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus adott cég munkatársaként helyben telepített, illetve felhőszolgáltatásként igénybe vett hálózati eszközök, szerverek, valamint alkalmazások összehangolt működését biztosítja.


A tanulók a 12. évfolyam sikeres teljesítése után előrehozott érettségi vizsgát tesznek matematikából, magyar nyelv és
irodalomból, történelemből, amely a 13. évfolyam végén kiegészül az idegen nyelv érettségi és a technikusi vizsgával. Az
érettségi bizonyítvány mellett a tanulók a rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikusi végzettséget szerzik meg.
A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ



képes számítógépet kezelni, üzemeltetni, irodai alkalmazásokat, multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat telepíteni,
karbantartani és használni;



elvégzi számítógépek és perifériáik hardveres szerelési, karbantartási és javítási munkáit;



ellátja munkaállomások operációs rendszerének telepítését és karbantartását;



képes a hálózati eszközök, a hálózati operációs rendszerek és az alapvető internetes szolgáltatások telepítésére, üzemeltetésére és karbantartására;



ellátja a kisebb helyi hálózatok kiépítésével és karbantartásával kapcsolatos feladatokat;



képes kisebb otthoni, irodai és közepes méretű hálózatok tervezési, illetve felügyeleti feladatait elvégezni;



elvégzi az informatikai biztonsági eszközök, tűzfalak és vírusvédelmi szoftverek telepítését és konfigurálását;



felhőszolgáltatásokat kezel.

Továbbtanulási lehetőség az egyetemek informatikai mérnöki szakjaira!

Vendéglátóipari technikusi képzés
A vendéglátás ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
A vendégtéri szaktechnikus a vendéglátó egységben a beszerzési-raktározási, termelési, értékesítési tevékenységet végzi, irányítja.
Kialakítja annak üzletpolitikáját és marketing stratégiáját, ápolja az üzleti és vendégkapcsolatokat, folyamatosan gondoskodik a
megfelelő árukész- letről. Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a vendéglátó egység működését, amelyek vendéglátóipari
szolgáltatásokat nyújtanak.


A tanulók a 12. évfolyam sikeres teljesítése után előrehozott érettségi vizsgát tesznek matematikából, magyar nyelv és
irodalomból, történelemből, amely a 13. évfolyam végén kiegészül az idegen nyelv érettségi és a technikusi vizsgával. Az
érettségi bizonyítvány mellett a tanulók a vendégtéri szaktechnikus végzettséget szerzik meg.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ


alkalmazza a működési szabályokat;



üzleti levelezést folytat;



kínálatot tervez, étlap-itallapot állít össze;



figyelemmel kíséri az árukészletet;



megköti a szállítási szerződéseket, megrendeléseket készít;



kapcsolatot tart a szállítókkal;



figyelemmel kíséri az üzleti gazdálkodást;



biztosítja az üzemeltetés tárgyi feltételeit;



kialakítja és fenntartja az üzleti arculatot;



ajánlatot készít megrendelők részére;



rendezvényeket tervez, szervez és lebonyolít;



áruk beszerzése és árképzés;



nyilvántartja a készletszinteket és pénzügyi tranzakciókat;



tárgyal az ügyfelekkel;



kialakítja a dolgozók munkabeosztását, betanítja és felügyeli a felszolgáló- és konyhai személyzetet;



nyomon követi az aktuális trendeket, nyitott az újdonságok megismerésére.

A szakmát azoknak a fiataloknak ajánljuk, akik érdeklődnek a vendéglátás területe, a szervezés és logisztika iránt, valamint szeretnek emberekkel dolgozni. A végzett fiatalok számára nyitva van az út a szakirányú felsőfokú tanulmányok folytatása felé.
Valamennyi szakgimnáziumi jelentkező részére tudunk kollégiumi ellátást biztosítani a teljesen felújított Petőfi Sándor
Kollégiumban!

Szakképző iskolai 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 szakmai vizsga után továbbtanulási lehetőséget kínálunk az érettségi megszerzéséhez, egy 2 éves érettségire felkészítő oktatási
forma keretében, esti tagozaton.

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK
A felvételi sorrendet az általános iskolai 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzataiból (matematika, magyar nyelv és
irodalom, történelem, idegen nyelv, legjobb természettudományos tárgy) képzett pontszámítás alapján határozzuk meg.
Pontszámítás:
A matematika, magyar nyelv és irodalom átlaga, történelem, legjobb idegen nyelv, legjobb természettudományos tárgy osztályzatok összege, ami maximum 50 pont lehet.
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.

Nyílt nap:
2019. december 4-én 12:00 órától

