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Iskolánk nagy múltú intézmény, amely magában hordozza a múltat, a jelent és a jövőt, képes
változni, megújulni. Célunk, hogy biztosítsuk tanulóink számára a választott szakma magas
szintű elsajátítását, felkészítsük őket az érettségi/szakmai vizsgára, megalapozzuk a
képességeiknek megfelelő felsőfokú továbbtanulást.
Iskolánk széles képzési kínálatot nyújt a vendéglátás, a kereskedelem, az élelmiszeripar
területén, és lehetőséget kínál a közgazdaság iránt érdeklődőknek is.
Tangazdaságunk, tanpincénk, éttermünk, pékségünk és tankonyháink, cukrászatunk biztosítja
a gyakorlati oktatást. Tanulóink szakmai képzését pedig 10. évfolyamtól partnereink - közel 60
vállalkozó, vállalkozás - teszik teljessé.
140 férőhelyes saját kollégiummal rendelkezünk, ahol a tanulószobai foglalkozások mellett
tantárgyi korrepetálásokat, felzárkóztatást és tehetséggondozó köröket is szervezünk.
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5001 Szakgimnázium (4+1 év) ÉLELMISZERIPAR ágazat
9-12. évfolyam általános közismereti képzés (választható idegen nyelv angol, német vagy
francia) mellett élelmiszeripari szakmacsoportos elméleti és gyakorlati oktatás folyik. A 12.
évfolyam befejeztével érettségi vizsgát kell tenni 4 közismereti tantárgyból, valamint
élelmiszeripari szakmai tárgykörből. Az érettségi vizsga keretében megszerezhető
szakképesítés: 31 541 14 OKJ számú Élelmiszeripari higiéniai és minőségbiztosítási
munkatárs. Az érettségi bizonyítvány feljogosít felsőoktatási továbbtanulásra. Egy további
tanév sikeres teljesítése után 54 541 02 OKJ számú Élelmiszeripari technikus végzettség
megszerzésére kínálunk lehetőséget. A felvétel feltétele: egészségügyi alkalmasság
5002 Szakgimnázium (4+1 év) KERESKEDELEM ágazat
9-12. évfolyam általános közismereti képzés (választható idegen nyelv angol, német vagy
francia) mellett kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos elméleti
és gyakorlati oktatás folyik. A 12. évfolyam befejeztével érettségi vizsgát kell tenni 4
közismereti tantárgyból, valamint kereskedelmi szakmai ismeretek tárgykörből. Az
érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: 34 341 01 Eladó. Az érettségi
bizonyítvány feljogosít felsőoktatási továbbtanulásra. Egy további tanév sikeres teljesítése
54 341 01 OKJ Kereskedő végzettség megszerzésére kínálunk lehetőséget. A felvétel

feltétele: egészségügyi alkalmasság
5003 Szakgimnázium (4+1 év) KÖZGAZDASÁG ágazat
9-12. évfolyam általános közismereti képzés (választható idegen nyelv angol, német vagy
francia) mellett közgazdaság szakmacsoportos elméleti és gyakorlati oktatás folyik. A 12.
évfolyam befejeztével érettségi vizsgát kell tenni 4 közismereti tantárgyból, valamint
közgazdasági szakmai ismeretek tárgykörből. Az érettségi vizsga keretében megszerezhető
szakképesítés: 52 345 06 OKJ számú Pályázati-támogatási asszisztens. Az érettségi
bizonyítvány feljogosít felsőoktatási továbbtanulásra. Egy további tanév sikeres teljesítése
után 54 344 01 OKJ számú Pénzügyi-számvitel ügyintéző végzettség megszerzésére
kínálunk lehetőséget.
5004 Szakgimnázium (4+1 év) VENDÉGLÁTÓIPAR ágazat
9-12. évfolyam általános közismereti képzés (választható idegen nyelv angol, német vagy
francia) mellett vendéglátás-turisztika szakmacsoportos elméleti és gyakorlati oktatás
folyik. A 12. évfolyam befejeztével érettségi vizsgát kell tenni 4 közismereti tantárgyból,
valamint vendéglátóipari szakmai ismeretek tárgykörből. Az érettségi vizsga keretében
megszerezhető szakképesítés: 34 811 03 OKJ számú Pincér. Az érettségi bizonyítvány
feljogosít felsőoktatási továbbtanulásra. Egy további tanév sikeres teljesítése után
54 811 01 OKJ számú Vendéglátásszervező végzettség megszerzésére kínálunk
lehetőséget. A felvétel feltétele: egészségügyi alkalmasság és pályaalkalmasság

SZAKKÖZÉPISKOLA (3+2 év)

II.

A teljes képzési idő 3 év, melyben közismereti oktatás (idegen nyelvi választási lehetőség
angol, német vagy francia), szakmai elméleti és gyakorlati képzés folyik. Sikeres szakmai
bizonyítvány megszerzése a fent felsorolt munkakörök betöltésére jogosít. Igény esetén
további 2 tanév sikeres teljesítése után érettségi bizonyítvány szerezhető.
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Élelmiszeripar szakmacsoporton belül a megyében egyedüliként iskolánk indítja a tejipari
szakmunkás képzést. Az itt végző fiatal szakemberekre nagy szükség van a megyében.
A tejipari szakmunkás feladata a különböző tejtermékek (a friss fogyasztású, savanyított,
alvasztott, tartós termékek, valamint a vaj, a túró, a különböző típusú sajtok (friss, érlelt)
technológiai műveleteinek szakszerű, önálló, gazdaságos végrehajtása. A szakképesítéssel
legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások: tejfeldolgozó, tejtermékgyártó;
élelmiszer-, italgyártó gép kezelője. Elhelyezkedhet a szakmai gyakorlatot biztosító cégeknél,
illetve önálló vállalkozást indíthat.
Speciális képzési formáink:



Szakképzési Hídprogram – kerti munkás – a programmal kapcsolatban, kérjük,
keressék iskolánkat személyesen vagy telefonon.
Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Program – a programmal kapcsolatban az
iskola honlapján nyújtunk tájékoztatás, illetve érdeklődni lehet az iskolatitkárságon.

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE
Felvételi vizsgát nem szervezünk!



A szakmai beiskolázás feltétele eladó, pék, szőlész-borász, tejipari szakmunkás
esetében: egészségügyi alkalmasság
A szakmai beiskolázás feltétele a cukrász, pincér, szakács esetében: egészségügyiés pályaalkalmasság megléte.

Az iskolaorvos által végzett vizsgálatok tervezett időpontja 2018. május 01. és 30. között külön
értesítés alapján.
Az előzetesen felvételt nyert, de a választott szakmára egészségügyileg nem alkalmas tanulók
részére az iskola képzési rendszerében más szakmában továbbtanulási lehetőséget
biztosítunk.

Azon tanulók számára is van továbbtanulásra lehetőség, akik a Nemzeti Köznevelésről szóló
módosított 2011. évi CXC. törvény 4. § (25) szerint egyéb pszichés fejlődési zavarral:
o súlyos tanulási zavar (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, az iskolai készségek kevert
zavara)
o súlyos figyelem zavar
o súlyos magatartás - szabályozási zavar
valamint az Nkt. 4.§ (13) ab pontja értelmében beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdenek.
A különleges bánásmódot igénylő tanulók a Nemzeti Köznevelésről szóló módosított 2011. évi
CXC. törvény 56. § értelmében, amennyiben szakértői szakvélemény alátámasztja, illetve
amennyiben a szakmai vizsgakövetelményekkel összhangban áll, tantárgyi mentességgel
élhetnek.
Kérjük az iskolákat a tanulók felvételi jelentkezési lapjaival együtt a tanulási képességet
vizsgáló Szakértői Bizottság szakvéleményét is jutassák el számunkra.
A felvételi kérelmek elbírálása
A felvételi kérelmek elbírálása kizárólag az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján
kapott pontszám figyelembe vételével történik.
A hozott pontok számítása mind a szakgimnáziumi, mind a szakközépiskolai képzések
esetében az alábbi tantárgyak 7. év végi, 8. félévi osztályzatainak összege:
magyar nyelv és irodalom
matematika
történelem
idegen nyelv
kémia
biológia
Maximálisan szerezhető pontszám: 60 pont
PÁLYAVÁLASZTÁSI NYÍLT NAPOT AZ ALÁBBI IDŐPONTBAN TARTUNK:
2017. november 24. péntek 09:00 óra
2017. december 08. péntek 09:00 óra
(Előzetes bejelentés alapján iskolai csoportokat más időpontban is fogadunk.)
A beiskolázással kapcsolatosan információ, tájékoztatás kérhető:
Bekecsné Nagy Mária

pályaválasztási felelős

06-70/331-20-99

Törökné Jakab Katalin
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06-70/400-28-84
06-70/400-28-85

Bakosné Kovács Márta

