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A 2022/2023. tanévben indítandó osztályok
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Technikusi végzettség

Szociális és gyermekvédelmi
E, P szakasszisztens,
Kisgyermekgondozó, -nevelő
Informatikai rendszer- és
alkalmazás-üzemeltető
technikus, Szoftverfejlesztő és
-tesztelő
Vállalkozási ügyviteli
ügyintéző, Pénzügyiszámviteli ügyintéző

TECHNIKUMI képzések
Képzési idő: 5 év
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség (8. osztály után)

7110 SZOCIÁLIS ágazat
Kommunikáció,
tanulásmódszertan,
önismeret
órák
keretében
fejlesztjük
a
kapcsolatteremtő-készséget,
megalapozva ezzel a szakmai rátermettséget. A tanulók
jártasságot szereznek a társadalomismeret, szociálpolitika és
a pszichológia területén. Megismerik a szociális
ellátórendszer minden területét, gyakorlatban tapasztalják
meg a szakmai feladatokat.
7120 INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ágazat
A tanulók elsajátítják az informatikai és az alkalmazott
számítástechnika ismereteket. A gyakorlatban ismerik
meg a hardvertechnikai, információtechnológiai
szakmai sajátosságokat, hálózatok kiépítését. Adatbázis
- és szoftverfejlesztésben, programozásban jártas
szakemberekké válnak. Megismerik a multimédia,
számítógépes grafika és képszerkesztés technikáját, és a
gépírást.
7130 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT
ágazat
Közgazdaságtan, pénzügy, adózás, számvitel,
elméleti és gyakorlati órákon a gazdasági élet
működésének elveit, vállalkozások működtetésével
kapcsolatos tevékenységeket ismerik meg a tanulók.
Nagy gyakorlatot szereznek a könyvelőprogram
kezelésében és az elektronikus adóbevallások
készítésében, gépírásban. Könyvvezetési és
beszámoló
készítési,
adózási,
vállalkozás
finanszírozási,
társadalombiztosítási
és
bérszámfejtési, gyakorlatra tesznek szert.

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI képzések
Képzési idő: 3 év
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség (8. osztály után)
8. osztályra épülő szakképzés keretében a jelentkezők három év alatt szerezhetnek szakmát, majd újabb
két év alatt érettségit
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E: Egészségügyi alkalmassági követelmény
P: Pályaalkalmassági követelmény

7051 KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTŐ
Kereskedelem ágazat 3 éves képzése. A kereskedelmi értékesítő a korszerű
eladástechnikák alkalmazásával kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Értékesítési
stratégiája a vevői igényeken alapul, tevékenysége kiterjed továbbá az áru beszerzésére,
átvételére, készletkezelésére, állagmegóvására.
7052 SZOCIÁLIS ÁPOLÓ ÉS GONDOZÓ
Szociális ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A szociális
ápoló és gondozó bentlakást vagy nappali ellátást biztosító szociális intézményekben,
illetve az ellátást igénylő otthoni környezetében, gondozói munkakörben végzi
tevékenységét. Életkoruk, egészségi, mentális vagy ﬁzikai állapotuk miatt segítségre
szoruló (idősek, fogyatékosok, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek,
hajléktalansággal küzdők) személyeket ápol és gondoz
7053 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS
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. Biztonsággal használja az alapvető kéziszerszámokat és kisgépeket.

7053 GÉPI ÉS CNC FORGÁCSOLÓ
Műszaki rajz alapján, a megmunkálandó anyag ismeretében megtervezi az adott
alkatrész hagyományos szerszámgépen való gyártását, meghatározva az ehhez
szükséges gépeket, eszközöket és technológiai adatokat. Programot ír és tesztel
egyszerűbb alkatrészek CNC gépen történő gyártására. A gép felszerszámozását
követően hagyományos vagy CNC gépen alkatrészt gyárt.
7054 HEGESZTŐ
A hegesztő különálló szerkezeti elemként készült gépalkatrészeket, szerkezeti elemeket
egymáshoz rögzít, különféle hegesztési technikák, eljárások alkalmazásával. Pontos,
önálló szabálykövető magatartással tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára,
céljára és a technológiára vonatkozó dokumentumokat. Ismeri és biztonsággal használja
a kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez használatos gépeket, szerszámokat,
mérőeszközöket, védőfelszereléseket.
SZAKISKOLAI képzések
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1+2 éves képzés
Befejezett 8. osztályra épülő speciális szakképzés keretében a jelentkezők három év (előkészítő + 2 év)
alatt szerezhetnek résszakmát. A képzésre csak az F70-es BNO-kóddal rendelkező sajátos nevelési
igényű tanulók jelentkezhetnek, szakértői vélemény alapján.

 Átjárhatóság az ágazati alapoktatás során (technikumban 10. , szakképző
iskolában 9. év végén van szakosodás)
 Átjárhatóság az ágazatokon belül a különböző iskolatípusok között (pl
technikumból szakképző iskolába és fordítva)
 A technikumi és szakképző iskolába járók részére kiemelt ösztöndíj és/vagy
szakképzési munkabér
 Szakmai oktatás során megszerezhető több éves munkatapasztalat
 Élményalapú projektoktatás digitális tananyaggal támogatva
 Piacképes szakmák

 Pályakezdők pénzbeli támogatása
 Továbbtanulási lehetőségek: - szakma után érettségi vagy másodszakma, érettségi után technikum, - technikum után felsőoktatás
 Valamennyi jelentkező tanuló számára ingyenes kollégiumi elhelyezés (4 ágyas,
saját zuhanyzós, internettel ellátott szobák)

NYÍLT NAPJAINK
Szakképző iskola műhelylátogatással (Vájáriskola u 1.): 2021. október 20-án 8 óra
Technikum (Alkotmány utca 2.): 2021. október 21-én 8 óra
Pályaválasztási szülői értekezlet (Alkotmány utca 2.): 2021. október 21-én 17 óra

