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Szakképző Iskolai képzés (3 év)
Az új szakképzési rendszerben a szakmák megszerzése iskolai rendszerű képzésben valósul
meg: a hároméves szakképző iskolában a tanuló a képzés végén szakképzettséget szerez.
2020 szeptemberétől iskolánk szakképző iskola lett, amelyekben a képzési idő továbbra is
három év. A szakképző iskolában az első egy évben a széles alapozású ágazati ismereteket
sajátítják el a tanulók, majd ágazati alapvizsgát tesznek. A 9. évfolyam végén ágazaton belül
szakmát választanak, és lehetőség szerint duális képzésben folytatják tanulmányaikat. Iskolai
rendszerben két szakma elsajátítása ingyenes. Felnőttek esetében a képzési idő lerövidül.
A szakképző iskola 9. évfolyamán az ösztöndíj havi 16 740 ezer forint minden tanuló számára,
a 10. és 11. évfolyamra járók pedig akár 10 és 50 ezer forint közötti havi juttatásra lesznek
jogosultak, amennyiben duális képzésben valamilyen okból nem vesznek részt. Az ösztöndíj
egy része pályakezdési juttatásként kerül kifizetésre, melyre akkor jogosult a tanuló, ha
sikeresen befejezi a képzést, és szakmát szerez. Ennek mértéke 150 ezer forinttól 300 ezerig
terjedhet, a szakmai vizsga eredményétől függően. A 10. és 11. évfolyamon a tanulók lehetőség
szerint duális szakmai oktatás formájában, vállalatoknál, vállalkozóknál, valós
munkakörnyezetben tudják elsajátítani a szakmai ismereteket. A duális képzésben résztvevő
tanulókkal a munkáltató szakképzési munkaszerződést köt, amely alapján a
tanuló munkabérre jogosult. A duális képzésben résztvevők legalább a minimálbér 60
százalékára számíthatnak, ami az utolsó évben akár 100 százalékra is emelkedhet.
A 12. és 13. évfolyamon érettségi vizsgára felkészítő képzés választható.
A szakképző iskola 9. évfolyamra történő jelentkezés eljárásrendje:




Intézményünkben központ felvételi nincs, a diákok felvétele az általános iskola 7. év
végi és 8. félévi tanulmányi eredmények alapján történik.
A meghirdetett tanulmányi területen felvételi vizsgát nem szervezünk.
A rangsorolás alapját az általános iskola 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi eredmények
tantárgyi számtani átlaga képezi;
o A rangsoroláskor figyelembe vett tantárgyak a következők:
o - magyar nyelv és irodalom
o - matematika
o - informatika
o - idegen nyelv
o - természettudományos tantárgyak (biológia, fizika, kémia, földrajz)
o - történelem












Az intézmény felvételi eljárásrendje: a középfokú felvételi eljárásban a felvételi lapok
kitöltését a jelentkező általános iskolája végzi.
A felvételi kérelmek elbírálása: a diákok felvétele a tanulmányi átlag és a központilag
kiadott eljárásrend alapján történik, az intézmény értesíti a szülőt, diákot és az
eredményt a tanuló oktatási azonosítója alapján közzéteszi a honlapon és az intézmény
hirdető tábláján.
Az SNI-s, valamint BTMN-es tanulók felvételére a szakvélemény figyelembe vételével,
lehetőséget biztosítunk. A tanulmányi területekre pszichés fejlődési zavarral,
beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.
a tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol, német
A képzésben való részvétel egészségügyi szakmai alkalmassághoz kötött. A
meghirdetett tanulmányi területre való felvételnél kizáró ok az egészségügyi
alkalmatlanság
Kollégiumi elhelyezés biztosított.
Ösztöndíj, tehetséggondozás, iskolai tanműhely biztosított.
Az intézmény szakmai vizsgára készít fel, de esti tagozaton 2 éves képzésben lehetőség
van érettségi vizsgát tenni.

Egyéb információk:
Az iskola a felvételi követelményeket a felvételi tájékoztatóban hozza nyilvánosságra, a
tanév rendjében meghatározott időben. A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt
elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnyben részesítjük a hátrányos, halmozottan
hátrányos helyzetű tanulókat, valamint azokat, akiknek lakóhelye az iskola székhelyén van.
A tanév rendjében meghatározott felvételi időn túl jelentkezett tanuló felvételéről az iskola
igazgatója dönt, a tanuló (és kiskorú tanuló esetén a szülő/gondviselő) meghallgatása után.
Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról az igazgató dönt.
A felvételt nyert tanulók 2022. június 23-án (8:00-14:00) iratkozhatnak be intézményünkbe.

Tanulmányi területek leírása
Építőipar ágazat
Bádogos
Tanulmányi terület kódja:0403
A bádogos az épületek tetőzetének és homlokzatainak fedését készíti el a betervezett
fémlemezből, javítja és karbantartja azokat. Elkészíti a kis- és nagyelemes fedésű tetők
szegélyezéseit, az áttörések keretezéseit, valamint a hozzá tartozó vízelvezetési szerkezeteket
is felszereli és karbantartja azokat. A bádogos szakmával rendelkező szakember meg tudja
határozni a tető geometriai méreteit, valós felületét, ennek alapján kiszámolja az
anyagszükségletet. Csatornaelemeket, vízgyűjtő üstöt és szakmakörbe tartozó eszközöket,
díszműbádogos szerkezeteket gyárt és szerel. Munkájához a szükséges mérőeszközöket,
gépeket, berendezéseket működteti és a kéziszerszámokat, kisgépeket biztonsággal használja.

Kőműves
Tanulmányi terület kódja:0404
A kőműves építészeti és tartószerkezeti terveket olvas és értelmez. Ismeri és betartja a
kivitelezési munkafolyamatok sorrendiségét. A rendelkezésére bocsátott tervek alapján
megvalósítja a kőműves szerkezeteket. A kőműves munkák végzéséhez szükséges építő- és
segédanyagokat ismeri, azokat szakszerűen használja. Tervdokumentáció alapján, irányítással
részt vesz az épületek és a kőműves szerkezetek helyének kitűzésében. A tereprendezéssel és
az alapozással összefüggésben kézi földmunkát végez. Elkészíti egyszerű monolit beton és
vasbetonszerkezetek zsaluzatát, vasalását. Monolit beton és vasbeton teherhordó és nem
teherhordó szerkezeteket betonoz. Alépítményi szerkezetek talajpára és talajnedvesség elleni
szigetelését végzi bitumenes szigetelőanyagokkal. Tervdokumentáció alapján kő, kerámia,
pórusbeton, beton és polisztirolhab anyagú falszerkezeteket épít. Ismeri az épületszerkezeteket
és azok csomópontjainak kialakítási szabályait, betartja a vonatkozó tartószerkezeti és
hőtechnikai szabványok előírásait. Kézi és gépi vakolási munkákat végez. Elkészíti a
homlokzatok hőszigetelési munkáit. Látszó téglaburkolatú réteges falszerkezetet épít.
Térburkolatot készít. Bontási terv alapján épületszerkezeteket bont. Helyszíni felmérés és/vagy
tervdokumentáció alapján meghatározza a kőművesszerkezetek megépítéséhez szükséges
anyagok mennyiségét.
Gépészet ágazat
Épület-és szerkezetlakatos
Tanulmányi terület kódja:0402
Fémes anyagból, főként acélból készült lemezek, idomok, csövek, vázak és tartószerkezetek
előkészítését, szerelését, hegesztését és ellenőrzését végzi. Épületek és más építmények
szerkezeti fémvázainak összeszerelését, felállítását és szétszerelését végzi vázlatrajzok,
műszaki rajzok és műszaki leírás alapján. Fémlemezek vágás és átalakítás céljára történő
előkészítését végzi. Különböző gépészeti kötési eljárással (hegesztés, forrasztás, ragasztás,
csavarozás, szegecselés stb.) épületek és más építmények (kapuk, ajtók és ablakok, korlátok,
kazánok) alkatrészeinek elkészítését, szerkezeti fémvázainak felállítását, összeszerelését,
szétszerelését, karbantartását és javítását végzi. Acélszerkezeti munkáknál hegesztési
műveleteket végez. A termék minőségének és szerelésének ellenőrzését végzi a műszaki leírás
szerint. Munkája során sokféle kéziszerszámmal és elektromos szerszámmal dolgozik.
Többnyire egyéni jellegű munkát végez műhelyben vagy részben, esetleg állandóan szabadban.
Hegesztő
Tanulmányi terület kódja:0401
A hegesztő szakember a tanult kézi ívhegesztési, lánghegesztési és vágási technológiák
felhasználásával hegesztett fémszerkezeteket készít hegesztéstechnológiai utasítás (WPS)
alapján. Anyagismereti és geometriai tudására építve anyagot választ és anyagmennyiséget
határoz meg a feladathoz. A szerkezetépítési munkáját biztonságosan, magas minőségi szinten,
a vonatkozó szabványok előírásainak megfelelően végzi. A hegesztési hibákat képes
beazonosítani hibakódok alapján és kijavítani. A minőségirányítási rendszerek elvárásainak
megfelelően, munkaközi és végellenőrzést végez és további vizsgálatokra előkészíti a
munkadarabot. Fémszerkezeteket, és csővezeték rendszereket gyárt, javít a gyártási és
technológiai dokumentáció szerint, az irányítási rendszerek eszközeinek felhasználásával,
munkájában alkalmazva az infokommunikációs eszközöket.

Kereskedelem ágazat
Kereskedelmi értékesítő
Tanulmányi terület kódja:0405
Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű működésével kapcsolatos komplex értékesítői
feladatokat. A különböző szakterületen működő kereskedelmi egységekben tájékoztatja és
kiszolgálja a vásárlókat. Körültekintően, a megismert és felismert vevőtípusoknak megfelelően
kommunikál a vevőkkel. Kommunikációja az asszertív kommunikációra épül, amelynek során
korszerű eladói technikák alkalmazásával szolgálja ki a potenciális vásárlókat. Közreműködik
az árubeszerzés folyamatának lebonyolításában. Ellátja az eladásra kerülő áruk átvételével,
raktározásával, készletezésével, állagmegóvásával kapcsolatos feladatokat. Az áruk
értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével segíti a
kereskedelmi egység működését. Elvégzi az online értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokat,
kezeli a kereskedelmi egységében használatos szoftvereket és mobil alkalmazásokat.
Szakszerűen használja a pénztárgépet és a munkáját segítő analóg és digitális berendezéseket,
eszközöket.
Szociális ágazat
Szociális ápoló és gondozó
Tanulmányi terület kódja:0406
Felsőfokú (Bsc, Msc) végzettséggel rendelkező szociális vagy egészségügyi szakember
irányításával végzi feladatait. Ismeri a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátórendszert,
és az ellátórendszer szabályozását. A szociális alap és szakosított ellátásokban gondozói
munkakörben végzi tevékenységét. Életkoruk, egészségi, mentális, vagy fizikai állapotuk miatt
segítségre szoruló személyek alapápolását gondozását végzi. Az ellátásban részesülő személy
higiénés szükségleteit kielégíti. Felismeri a kliens állapotváltozását. Felméri az egyén, csoport
sajátos szükségleteit, ezekre gondozási tervet készít egy munkacsoport tagjaként. Szinten tartó
és fejlesztő foglalkozást szervez felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember irányítása
mellett. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival együttműködik.
Segítő beszélgetést alkalmaz, infokommunikációs eszközöket használ. Adminisztrációs
feladatokat lát el a saját feladataival kapcsolatban.

Turizmus-vendéglátás ágazat
Pincér-vendégtéri szakember
Tanulmányi terület kódja:0408
A pincér-vendégtéri szakember a különböző vendéglátó tevékenységet folyató gazdálkodó
szervezetek hálózati egységeiben értékesítési és szolgáltatási feladatokat lát el. A vendégek által
igényelt, illetve az ajánlott termékek felszolgálását és a kapcsolódó szolgáltatásokat a tőle
elvárható legmagasabb szakmai színvonalon biztosítja az udvarias és a szakszerű felszolgálás
előírása szerint. Fogadja a vendégeket, ételeket, italokat szolgál fel. Átveszi a fogyasztás
ellenértékét, pénztárgépet, készpénzt, illetve készpénzt helyettesítő eszközöket kezel. Elszámol
a napi bevétellel. Barista, bártender és alapfokú sommelier tevékenységet végez. Rendezvények
helyszínét előkészíti, részt vesz a különböző jellegű rendezvények lebonyolításában.
Munkaterülete állandó, rendezvények esetén változó területen dolgozik. Ismeri a hazai és
nemzetközi étel- és italkínálatot, tisztában van a vendéglátóipari trendekkel, az ételkészítési
technológiákkal. Folyamatosan képzi magát, hogy naprakész ismeretei legyenek a
gasztronómia területén.
Szakács
Tanulmányi terület kódja:0407
Szaktudásának köszönhetően rendkívül kreatív, konyhatechnológiai úton étvágygerjesztő és
ízletes hideg és melegkonyhai ételeket készít, tálal. Az üzletvezetés érdekeit figyelembe véve
gazdálkodik. A raktárkészletet figyelemmel kiséri az árurendelést és az áruátvételt koordinálja,
ellenőrzi. A raktározást felügyeli, ellenőrzi. Munkabeosztást tervez, ír. Konyhai
munkaszervezésben, feladatkiosztásban pontos és precíz. Felelősségteljesen irányítja a
beosztottjait, kollegáit a konyhai etikett és az erkölcsi normák betartása mellett. Jó
szervezőképességgel és problémamegoldó adottságokkal rendelkezik. Példamutató
magatartásával és munkaruházatával, magas szakmai tudásával tekintélyt vív ki magának.

