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2018-19-ES TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK, KÉPZÉSI FORMÁK
SZAKGIMNÁZIUM
Jelentkezés módja:
Az általános iskolákon keresztül, a középiskolai felvételi eljárás keretében. Központi írásbeli
felvételit nem iratunk. Középiskolai felvételi előkészítőt nem tartunk. Jelentkezési határidő:
2018. február 15.
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, Országos Szakképzési Jegyzéken szereplő szakképesítést ad.
Oktatott idegen nyelvek: angol, német
Az érettségit követő +1 évben a szakmai érettségivel rendelkezők újabb, az Országos Szakképzési Jegyzékben (OKJ) szereplő szakképesítést szerezhetnek, felsőfokú felvételi eljárásban
többletpontot ér.
A beiskolázás feltétele:
-

az általános iskola elvégzését igazoló bizonyítvány

A jelentkezők rangsorolásának módja:
-

általános iskola 7. év végi és 8. évfolyamának félévi eredménye a következő tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, valamint
egy választott természettudományos tantárgy (biológia, kémia, fizika, földrajz)

-

elérhető maximális pontszám: 50

-

pontazonosság esetén a matematika tantárgy átlaga a meghatározó

1. Tanulmányi terület kódja: 4001
Képzés neve: rendészet és közszolgálat szakgimnáziumi ágazat
Tervezett létszám: 56 fő
Egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges!
Információk az adott képzésről:


A képzés időtartama: 4+1 OKJ specializáló év



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



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)



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

2. Tanulmányi terület kódja: 4002
Képzés neve: informatika szakgimnáziumi ágazat
Tervezett létszám: 26 fő
Információk az adott képzésről:


A képzés időtartama: 4+1 év



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.

3.Tanulmányi terület kódja: 4003
Képzés neve: közgazdasági szakgimnáziumi ágazat
Tervezett létszám: 17 fő
Információk az adott képzésről:


A képzés időtartama: 4+1 év



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 52 345 06 OKJ számmal rendelkező
pályázat-támogatási asszisztens végzettséget szerzik meg.



Az érettségi utáni +1 évben megszerezhető OKJ-s képesítés: 54 344 01 pénzügyiszámviteli ügyintéző.

4. Tanulmányi terület kódja: 4004
Képzés neve: vendéglátóipari szakgimnáziumi ágazat
Tervezett létszám: 17 fő
Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges!
Információk az adott képzésről:


A képzés időtartama: 4+1 év



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 34 811 03 OKJ számmal rendelkező
pincér végzettséget szerzik meg.



Az érettségi utáni +1 évben megszerezhető OKJ-s képesítés: 54 811 01 vendéglátásszervező.

