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A képzések rövid bemutatása:
Szakképző iskolai képzések:
Képzési idő: 3
9. évfolyamon ágazati alapoktatást folytatunk, ahol a tanulók
megismerkedhetnek az ágazathoz tartozó valamennyi szakmával.
Sikeres alapvizsgát követően kell kiválasztani a továbbiakban
tanulni kívánt szakmát, melyet a tanulók duális képzés keretein
belül sajátítanak el.
Szakmai végzettség birtokában lehetőség van 2 év tanulmányi
idővel érettségi bizonyítványt szerezni.
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
A turizmus-vendéglátás ágazat szakképesítéseit azoknak ajánljuk, akik szeretnék felfedezni
a világot, utazni, új kultúrákat megismerni és emberekkel foglalkozni, továbbá érdeklődnek a
gasztronómia iránt.

A cukrász szakmát azoknak a fiataloknak ajánljuk, akik fejleszteni szeretnék a
kézügyességüket, esztétikai érzéküket és kreativitásukat, folyamatosan fejlődni szeretnének,
változatos munkára vágynak.
A pincér – vendégtéri szakember szakmát azoknak a fiataloknak ajánljuk, akiket érdekel a
vendéglátás területe, a szervezés és logisztika, valamint szeretnek emberekkel dolgozni.
A szakács szakmát azoknak a kreatív fiataloknak ajánljuk, akik szeretnek alkotni. Folyamatos
fejlődésre és változatos munkára vágynak. A jó szakács egyénisége felismerhető az általa
készített ételben.
A végzett tanulók könnyen el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon, hiszen a szakmaterületen
belül a legkeresettebb szakmákat sajátítják el. A végzett fiatalok számára nyitva van az út a
szakirányú tanulmányok folytatására.
Felvételi követelmények:
A felvételi sorrendet a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatainak összege (magyar
nyelv, irodalom, idegen nyelv, matematika, történelem, a legjobb természettudományos
tantárgy) alapján határozzuk meg.

Bemutatkozó filmünk YouTube csatornánkon elérhető:
https://youtu.be/NXSUU_GGKns

