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Szerkesztette a Szekszárdi Tankerületi Központ, a Tolna megyei középfokú
iskolák, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna Megyei Szervezete és a Tolna
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztató anyagai alapján.
Felelős szerkesztő: Gerzsei Péter tankerületi igazgató
2017.
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AJÁNLÓ
Kedves Diákok! Tisztelt Szülők és Pedagógusok!
A továbbtanulás, a pályaválasztás minden fiatal életében meghatározó
döntés, amelyhez elengedhetetlen a megfelelő tájékozódás. A 2018/2019.
tanévre vonatkozó Tolna Megyei Pályaválasztási Tájékoztató a megyében
található középfokú iskolák bemutatkozása mellett kiemeli a képzési
kínálatot, a felvétellel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, a felvételi
eljárás lebonyolításának ütemezését, valamint a kamarák szerepét is.
Tolna megyében 29 középfokú iskola található, amelyből 23 állami iskola,
5 egyházi fenntartású iskola és 1 alapítványi iskola. Az állami középfokú
iskolák közül 11 iskola a Szekszárdi és Tamási Tankerületi Központok, 2 a
Földművelésügyi Minisztérium, 10 a Nemzetgazdasági Minisztérium
fenntartásában működik.
A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás pedagógiai szakszolgálati
feladat, ezért a Szekszárdi Tankerületi Központ kiemelt feladatának tekinti
jelen pályaválasztási eljuttatását az érdeklődők részére. A kiadvány
összeállítása az iskolák és a kamarák tájékoztató anyagai alapján történt.
Bízunk benne, hogy a Tolna Megyei Pályaválasztási Tájékoztató hasznosan
egészíti ki a pályaválasztási rendezvényeken, az iskolai nyílt napokon és
pályaválasztási szülői értekezleteken szerzett információkat.
Eredményes továbbtanulást, szakmaválasztást kívánunk.
Gerzsei Péter
tankerületi igazgató
Szekszárdi Tankerületi Központ
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A TANKERÜLETI KÖZPONTOK FENNTARTÁSÁBAN
MŰKÖDŐ TOLNA MEGYEI INTÉZMÉNYEK
2017. január 1-jével a Klebelsberg Intézményfenntartó Központból a
területi szervek kiváltak, és tankerületi központokba olvadtak be. A KLIK
ettől az időponttól Klebelsberg Központ néven működik tovább. A központ
középirányító szervként érvényesíti, illetve - módszertani segítséget is
nyújtva - érvényesítteti a tankerületi központok tevékenységében a
közfeladatok ellátására vonatkozó követelményeket.
A köznevelési intézmény fenntartói jogait és kötelezettségeit tekintve 2017.
január 1-jétől a KLIK jogutódja az a tankerületi központ, amelynek
meghatározott feladatellátási területén a köznevelési intézmény székhelye
található.
A köznevelési intézményben dolgozó pedagógusok, a nevelő-oktató
munkát közvetlenül segítők, ügyviteli, műszaki és kisegítő munkakörben
foglalkoztatottak, illetve a fenntartással és működtetésével összefüggő
feladatokat ellátó személyek átkerültek az illetékes tankerületi központok
állományába szintén 2017. január 1-jével.
Tolna megyében 2 tankerületi központ jött létre: a Szekszárdi Tankerületi
Központ, amely a korábbi Paksi, Tolnai és Szekszárdi Tankerületeket és a
Tamási Tankerületi Központ, amely a korábbi Bonyhádi, Dombóvári és
Tamási Tankerületeket foglalja magába.
A tankerületi központ gazdasági szervezettel rendelkező központi
költségvetési szerv, amelyet tankerületi igazgató vezet.
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Tankerületi központok
2017. január 1-től

Vezető

Elérhetőség

peter.gerzsei@kk.gov.hu

Szekszárd Tankerületi
Központ

Gerzsei Péter

7100 Szekszárd
Arany János u. 23-25.
Telefon: 06-74/795-243
tamas.csike@kk.gov.hu

Tamási Tankerületi
Központ

Csike Tamás
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7090 Tamási
Szabadság u.29.
Telefon: 06-74/795-236

2. sz. melléklet a 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelethez
a 2017/2018. tanév rendjéről
A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési
Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a
2017/2018. tanévben
Határidők
2017. 09. 11.

2017. 09. 30.

2017. 10. 20.

2017. 10. 20.
2017. 10. 31.

2017. 11. 15.

2017. 12. 08.

2017. 12. 12.

2017. 12. 13.

2018. 01. 19.
2018. 01. 20.

2018. 01. 20.,
10.00

Feladatok
Az oktatásért felelős minisztérium pályázatot hirdet az Arany János
Tehetséggondozó Programba, az Arany János Kollégiumi Programba,
valamint az Arany János Kollégiumi - Szakközépiskolai Programba
történő jelentkezésről.
A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a
középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.
A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs
rendszerében - Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint meghatározzák tanulmányi területeiket és rögzítik a felvételi eljárásuk
rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.
A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk
honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.
Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a
felvételi eljárás rendjéről.
A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli
felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik
évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező
intézmények jegyzékét.
A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára
közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező - az Arany
János Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a
pályázatban megjelölt - intézménybe.
Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok
benyújtása.
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az
időpontig jelentik a Hivatalnak - a Hivatal által meghatározott módon a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezettek alapján
a feladatlap-igényüket.
Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények
megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.
Az általános felvételi eljárás kezdete.
Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos
gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany
János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett
intézményekben.
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Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos
gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany
János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára azoknak, akik
az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények
2018. 01. 26. megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin
részt vett tanulókkal.
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal
2018. 02. 08. által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a
tanulókat.
Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő intézmények
a programra benyújtott pályázatok eredményéről - egymás egyidejű
2018. 02. 09. előzetes értesítésével és az oktatásért felelős miniszter bevonásával értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános
iskolákat.
Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a
középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a
2018. 02. 19. Hivatalnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről
a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a
gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)
Jelentkezés a rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti
2018. 02. 19.
szakgimnáziumokba.
2018. 02. 22-03. A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
13.
A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a
2018. 03. 14.
jelentkezők felvételi jegyzékét.
2018. 03. 21-22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban
2018. 03. 23. beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói
adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak.
A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a
2018. 03. 28.
hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.
A Klebelsberg Központ kijelöli a Köznevelési Hídprogramokat a
következő tanévtől megvalósító középfokú intézményt vagy
2018. 03. 28.
intézményeket, és erről tájékoztatja az általános iskolákat.
2018. 01. 25.,
14.00

2018. 03. 28.

2018. 04. 10.
2018. 04. 13.
2018. 04. 20.

A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, valamint az
agrárpolitikáért felelős miniszter kijelöli a Szakképzési Hídprogramot a
következő tanévtől megvalósító középfokú tagintézményt vagy
intézményeket, és erről a Klebelsberg Központon keresztül tájékoztatja
az általános iskolákat.
A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a
jelentkezettek listáját.
A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a
Hivatal által meghatározott módon - megküldi a Hivatalnak.
A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói
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adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak
(egyeztetett felvételi jegyzék).
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az
2018. 04. 27. elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános
iskoláknak.
Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás
2018. 05. 07-18.
keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
2018. 05. 07-08.
A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.
31.
A 2018.05.18-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető
2018. 05. 18.
iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.
A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás
2018. 06. 01.
befejezése a fenntartónál.
Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely
szerinti járási hivatal, valamint a Klebelsberg Központ részére,
amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Köznevelési
2018. 06. 18.
Hídprogramba. A Klebelsberg Központ kijelöl legalább egy, a megye
területén működő Köznevelési Hídprogramban részt vevő köznevelési
intézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése
érdekében.
Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely
szerinti járási hivatal, valamint a Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Hivatal részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles
2018. 06. 18. tanuló felvételét a Szakképzési Hídprogramba. A Nemzeti Szakképzési
és Felnőttképzési Hivatal kijelöl legalább egy, a megye területén
működő Szakképzési Hídprogramban részt vevő középfokú
intézményt,
tagintézményt,
amely
a
tanulót
felveszi
tankötelezettségének teljesítése érdekében.
Beiratkozás a középfokú iskolákba és a Köznevelési és a Szakképzési
2018. 06. 21-23.
Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben.
Beiratkozás a honvédelemért felelős miniszter fenntartásában lévő,
2018. 07. 25-08.
kizárólag a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó
10.
szakképesítésekre való felkésztést folytató szakképző iskolába.
Beiratkozás a rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti
2018. 08.01-31.
szakgimnáziumokba.
2018. 08. 31. Pótbeiratkozás a Köznevelési és Szakképzési Hídprogramokra.
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BEMUTATKOZNAK TOLNA MEGYE KÖZÉPFOKÚ
OKTATÁSI INTÉZMÉNYEI
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Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és AMI
Arany János Gimnázium
OM azonosító: 036263
Cím: 7150 Bonyhád, Fáy ltp. 34.
Telefon: 74/451-718; Fax: 74/550-297
Honlap: www.aranyjanosiskola.hu
www.boni.info.hu
E-mail: gimi.arany@gmail.com
Intézményvezető: Adorján Gyöngyi

A Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
Arany János Gimnáziuma az Arany János Egységes Iskola gimnáziumi
képzését folytatva, a 2009/2010-es tanévtől az érettségi megszerzésének
lehetőségét is kínálja tanulói részére.
Iskolánk egyedülálló informatikai háttérrel rendelkezik, s élményszerű
tanítási-tanulási folyamat révén gyakorlatban alkalmazható tudáshoz juttatja
tanítványait.
Alapfilozófiánknak megfelelően számunkra minden gyermek egyformán
fontos: várjuk a főiskolai, illetve egyetemi felvételire készülőket és az
érettségihez kötött szakmák iránt érdeklődők jelentkezését is.
Intézményegységünk hagyományosan az alábbi képzéseket indítja a 8.
évfolyamot befejező tanulók részére:
Gimnáziumi osztály:
0001 normál tantervű (fél osztály)
0002 emelt szintű angol (fél osztály)
A jelentkezőket mindkét tagozatunkra a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi
eredményei alapján rangsoroljuk.
Felvételi vizsgát nem tartunk!
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Emelt szintű angol nyelvoktatásra az általános iskolai előtanulmányokkal
rendelkező tanulók és kezdők is jelentkezhetnek.
Általános iskolai gyakorlattal rendelkező pedagógusaink jártasak a
kompetencia alapú oktatás területén is, így nagy gondot fordítanak a
tanulás megtanítására, az alkalmazható tudás elsajátítására. A XXI. században
kiemelt fontosságú az idegen nyelv ismerete, illetve tudása, ezért az Arany
János Gimnázium nagy hangsúlyt fektet a német, illetve angol nyelv
oktatására, valamint anyanyelvi környezetben történő gyakorlására.
Tanulóink felkészülését korrepetálások, szakkörök és sportfoglalkozások
szervezésével is segítjük.
Tradíciónknak megfelelően magas színvonalon biztosítjuk a mindennapos
testnevelés és a sportolás lehetőségeit.
Csendes környezetben található iskolánk, a hagyományos értékek tisztelete
mellett a folyamatos megújulás képességével és igényével rendelkezve várja a
sokrétű programokra és biztos alapokon nyugvó tudásra fogékony tanulókat.
Ennek megfelelő hátteret biztosítanak a projektorral, számítógéppel,
interaktív táblával felszerelt tantermek.
Kollégiumi elhelyezést szükség szerint biztosítunk!
Hagyományos rendezvényeink:
* szaktárgyi hónapok
* szecskaavató
* halloween-party
* tanulmányi kirándulások (német, angol, illetve lengyel utazás lehetősége)
* Szalagtűző, Ki Mit Tud,
* Ballagás
* nyelvvizsgára, emelt szintű érettségire való felkészülés
Nyílt nap:2017. november 17. (péntek) - 07.45
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Bátaszéki II. Géza Gimnázium
OM azonosító: 203195
Cím: 7140 Bátaszék, Kossuth u. 38-42.
Tel./Fax: 74/493-358
E-mail: geza-bataszek@freemail.hu
Honlap: www.gezagimi.hu
Intézményvezető: Sümegi József
Felvilágosítást ad:
Neidhardtné Gyarmati Erzsébet igazgató helyettes
KÉPZÉSI KÍNÁLATA A 2017/2018. TANÉVRE
Iskolánk célja:
 minden tanulót képességeinek megfelelően felkészíteni az érettségi
vizsgára: a tehetséges, továbbtanulni kívánó tanulókat eljuttatni az
emelt szintű érettségire; az érettségi után szakmát tanulni kívánókat a
középszintű érettségire
 a diákokban rejlő képességek minél jobb kibontakoztatása
Mindezek biztosítéka: iskolánk családias, humánus légköre, igényes oktatás,
következetes, rendszeres értékelés.
Hatévfolyamos képzés
Tagozatkód: 01
Előnyei:
 hat év alatt készül fel a diák az érettségi vizsgára
 egyenletesebb terhelés
 a középiskolai tananyag alaposabb elsajátítása
 nagyobb lehetőség nyelvvizsga és előrehozott érettségi megszerzésére
Specialitások:
 7-8. évfolyamon a matematika és idegen nyelv oktatása magasabb
óraszámban
 második idegen nyelv tanulására lehetőség fakultatív formában
Felvételi vizsgát nem tartunk.
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A diákokat az általános iskolából hozott eredmények alapján vesszük fel.
Az érdeklődő diákok a jelentkezési lapot az általános iskolájukban vagy
közvetlenül a gimnáziumtól kaphatják meg, ahol tájékoztatást is adunk a
felvételi eljárás további menetéről.
Hagyományos gimnáziumi képzés
Tagozatkód: 02
Előnyei:
 négy év alatt készül fel a diák az érettségi vizsgára
 a középiskolai tananyag alapos elsajátítása
 lehetőség nyelvvizsga és előrehozott érettségi megszerzésére
Specialitások:
 9-10. évfolyamon a matematika és informatika oktatása magasabb
óraszámban
 az informatika oktatása szakkör, illetve fakultációs keretben
Felvételi vizsgát nem tartunk.
A diákokat az általános iskolából hozott eredmények alapján vesszük fel.
Elsősorban az érettségi tárgyak (magyar, matematika, történelem, idegen
nyelv) eredményeit vesszük figyelembe.
Az érdeklődő diákok az általános iskolában kiállított jelentkezési lapon
jelentkezhetnek.
A II. Géza Gimnázium az alábbi lehetőségeket kínálja diákjainak:
Idegennyelv-oktatás
- tanórai keretek között:
 angol
 német
- szakköri formában:
 francia
 latin
 orosz
Felkészítés középszintű érettségi vizsgára
- 9. évfolyamtól:
 informatikából és idegen nyelvekből
-10-12. évfolyamon:
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 kötelező érettségi tárgyak
 választható érettségi tárgyak
Felkészítés emelt szintű érettségi vizsgára 10-12. évfolyamon:
 magyar nyelv és irodalom
 történelem
 angol és német nyelv
 matematika
 fizika, biológia, kémia
 informatika
Testvériskolai kapcsolatok, csereprogramok
 Besigheim – Németország
 Fülek – Szlovákia
 Ditró – Románia
Tudományos Diákkör
 tanulmányi versenyek szervezése
 tudományos előadások
 különleges foglalkozások
 kirándulások
 színházlátogatások
 téli sport, korcsolyázás
Szabadidős tevékenység
 úszás, labdarúgás, kosárlabda
Meleg étkezés: az iskolai menzán
Diákjaink támogatása
Alapítványunk anyagi támogatást nyújt:
 tantárgyi és nyelvi táborokhoz
 központi szakkörökhöz
 felkészítőkhöz
 versenyekhez
 külföldi tanulmányutakhoz
 múzeum-, hangverseny-, színházlátogatásokhoz.
Iskolai hagyományok
 Géza-napi felvonulás
 Géza-napi gálaest
 Géza-napi versenyek
 iskolai ünnepségek
 a gimnázium éjszakája
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A gimnázium által szervezett megyei versenyek:
2018. január 26.
Géza-napi megyei művelődéstörténeti- és szavalóverseny általános
iskolásoknak
2018. február 6.
Géza-napi megyei művelődéstörténeti verseny középiskolásoknak
2018. február 20.
Géza-napi megyei szavalóverseny középiskolásoknak
Várunk minden érdeklődő általános iskolai diákot
nyílt napjainkon:
2017. november 8. (szerda)
(igazgatói tájékoztató, óralátogatási lehetőség)
2017. december 9. (szombat)
(igazgatói tájékoztató diákoknak és szülőknek)
Az iskolai nyílt napok reggel 8 órakor kezdődnek!
A jelentkezési lapok beadási határideje:
2018. február 15.
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Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium
OM azonosító: 036379
Címe: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
WEB: www.illyes-dombovar.hu
E-mail cím: illyes.dombovar@gmail.com
Kedves leendő Gimnazista!
Szeretettel köszönt Téged a 107 éves gimnázium, ahol az ódon falak
között modern és következetes, a hagyományokat tisztelő és ápoló
nevelési-oktatási szemlélet fogad.
Miért jelentkezz hozzánk?
Minden tantárgyból biztosítjuk az emelt illetve a középszintű érettségire
való sikeres felkészülést. A hagyományok tiszteletét ötvözzük korunk
követelményeinek megfelelő eszközök és módszerek alkalmazásával.

Ha jobban érdekel a biológia, fizika, kémia, akkor jelentkezz az
emelt óraszámú természettudományos képzésünkre.
Ha kedvenc tantárgyad a matematika és az informatika, akkor
az emelt óraszámú matematika-informatika csoportunkban van
a helyed.
Ha szereted, és szívesen tanulod az idegen nyelveket, akkor az
emelt szintű angol vagy német nyelvi csoportjaink várnak.
Amennyiben érdeklődési területed a magyar nyelv és irodalom
valamint a történelem, akkor a 0003-as kódú csoport a jó
választás.
Ha még nincs kiemelt érdeklődési területed, de mindenképpen
szeretnél egy jó érettségit, és tovább akarsz tanulni egyetemen
vagy főiskolán, akkor az általános tantervű (0004 a kód)
osztályban a helyed.
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A jelentkezési lap kitöltésénél ne felejtsd el azt, hogy iskolánkból
egyszerre több szakirányt is választhatsz, ha biztosan be akarsz
kerülni hozzánk!
A KIFIR rendszerben közölt tanulmányi területek és a hozzájuk
tartozó kódok:

0001

4 évfolyamos gimnáziumi oktatás, emelt
óraszámú természettudományos képzés (biológia,
fizika, kémia)

0002

4 évfolyamos gimnáziumi oktatás, emelt
óraszámú matematika-informatika képzés

0003

4 évfolyamos gimnáziumi oktatás, emelt
óraszámú magyar nyelv és irodalom, történelem,
társadalmi és állampolgári ismeretek képzés

0004

4 évfolyamos gimnáziumi oktatás, általános képzés

0005

4 évfolyamos gimnáziumi oktatás, emelt szintű
német nyelvi képzés

0006

4 évfolyamos gimnáziumi oktatás, emelt szintű
angol nyelvi képzés

0007

8 évfolyamos gimnáziumi oktatás, emelt szintű
angol nyelvi képzés

0008

8 évfolyamos gimnáziumi oktatás, német
nemzetiségi nyelvi képzés

Megismertetünk a továbbtanulási választásodhoz kapcsolódó
legfontosabb szabályokkal.
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A négy évfolyamos képzésre vonatkozó szabályok
1. Az intézmény a 8. osztályos tanulók tekintetében minden csoportba a
tanulmányi eredmények alapján rangsorolja a jelentkező diákokat.
A jelentkezésnél a 7. év végi és a 8. félévi eredményekből számítunk
átlagot.
2. Az eredmények közül a magyar nyelv és irodalom, matematika,
történelem, idegen nyelv, s egy választott tantárgy (biológia, földrajz,
fizika, kémia közül a legjobb eredmény) osztályzatait vesszük
figyelembe. Amennyiben az iskola helyi tanterve szerint a magyar
irodalom és a magyar nyelv külön tantárgy, a két osztályzat átlagát
vesszük figyelembe.
3. A matematika-informatika csoportba való jelentkezésnél a 7. év végi
és a 8. félévi matematika osztályzatot kétszeresen számítjuk az átlag
meghatározásakor.
4. A természettudományos csoportba való jelentkezéskor a biológia,
fizika, kémia tantárgyak 7. év végi és 8. félévi eredményeit is
figyelembe vesszük az átlag kiszámításakor. A csoportba történő
jelentkezéskor a földrajz nem lehet a választott tantárgy.
A nyolc évfolyamos képzésre vonatkozó szabályok
5. A nyolcosztályos tagozatra történő jelentkezésnél az intézmény
csatlakozik a központi írásbeli felvételi vizsgarendszerhez
matematikából, illetve magyar nyelv és irodalomból is. Az írásbeli
vizsgán elért eredmények 100 pontot jelentenek a sorrend
megállapításánál. Ezen kívül a 3. év végi és a 4. félévi osztályzatokat
vesszük figyelembe az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv és
irodalom, matematika, természetismeret és a negyedik évfolyamon
tanult idegen nyelv.
6. Amennyiben az iskola helyi tanterve szerint a magyar irodalom és a
magyar nyelv külön tantárgy, a két osztályzat átlagát vesszük
figyelembe. A tanulmányi eredmények alapján a hét tantárgyból
összesen 35 pont érhető el. Amennyiben az összes tantárgyi osztályzat
összeadása után tört szám keletkezik, azt a matematikai kerekítési
szabálynak megfelelően alakítjuk egész számmá.

7. A sajátos nevelési igényű tanulók, illetve a beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő diákok esetében szintén
az 1-6. pontban megfogalmazottak az irányadóak.
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Intézményünk a 8. évfolyamosok számára nyílt napokat tart november 13-16.
között.
A 4. évfolyamosokat a nyílt napunkra november 22-én várjuk.
Nálunk a mindennapok nem csak a tanulásról szólnak!
 augusztus végén a kezdő tanulóink gólyatáborban
ismerkedhetnek meg egymással és az iskolával
 az iskolai vegyeskar az éneket és zenét szeretőket várja
 osztálykirándulások alkalmával megismerheted hazánk
nevezetességeit, szép tájait, városait
 a tavaszi diáknapokat sokféle és változatos tartalommal
töltjük meg
 az
évente
megrendezendő
bemutatkozó
esten
megmutathatod tehetségedet énekben, zenében, táncban,
versmondásban, filmben…
 nagy udvarunkban és a műfüves pályánkon sokféle
sportolási lehetőség közül válogathatsz
 minden évben megrendezett hagyományos nagyszabású
műsoraink: nemzeti ünnepeink, karácsony, szalagtűző,
ballagás

Rendezvényeinkre minden érdeklődő szülőt és diákot szeretettel
várunk!
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Dunaföldvári-Bölcskei Általános Iskola, Alapfokú
Művészeti Iskola és Gimnázium
Magyar László Gimnáziuma
OM azonosító: 201167
Cím: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5
Telefon: 75/ 541-269, 75/ 541-270
E-mail: magyarlaszlogimi1@gmail.com
Honlap: http://www.dbmiskolak.hu/mlg/
Tagintézmény-vezető: Fehérné Keserű Katalin
Pályaválasztási felelős: Puskás Zsolt
A Magyar László Gimnáziumot családias, elfogadó légkör jellemzi. Az
alacsonyabb tanulói létszám előnyeit a felzárkóztatásban, a
tehetséggondozásban, illetve a tanulói személyiség megismerésében is
hasznosítani tudjuk; mindenkire odafigyelő nevelői-oktatói munka
jellemzi középiskolánkat.
Munkánk sikerét mutatja, hogy hozzáadott pedagógiai érték tekintetében
a megyei gimnáziumok rangsorában harmadik helyen állunk.
A tantestület legfontosabb feladatának azt tekinti, hogy a tanulókat képességeik kibontakoztatásával- felkészítse a sikeres érettségi, felvételi
vizsgára; a sikeres pályaválasztásra. Ennek érdekében ösztönözzük
diákjainkat a középiskolai versenyeken való részvételre, melyek költségeit
az „Áldozzunk Gyermekeink Tudásáért” Alapítvány támogatja.
A tanulmányok elmélyítése, a tantárgyi versenyekre való felkészülés
érdekében diákjaink számára többletórákat biztosítunk, továbbá
érdeklődési körök szerint szakköröket, tehetséggondozó csoportokat
szervezünk. Tanulóinkat felkészítjük az emelt és középszintű érettségi
vizsgákra, az ECDL-, illetve nyelvvizsgákra.
Művészeti csoportjaink – musical, örömzene, rajz és fotó – városunk
határain kívül is gyakran fellépői a kulturális rendezvényeknek. Az iskola
röplabda és kézilabda csapata többször bejutott a diákolimpia országos
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döntőjébe, sportolóinkat (kajak-kenu, sárkányhajó, mazsorett-twirling,
vízilabda, úszás, asztalitenisz, kézilabda) támogatjuk a versenyzésben.
Mindennapjainkat tudományos előadások, hagyományos iskolai
rendezvények,
kirándulások,
rendszeres
túrák
és
havonkénti
színházlátogatások teszik színesebbé.
Az intézményben mindenki számára biztosítunk étkezési lehetőséget.
Az iskola és diákközössége széleskörű, meghatározó kapcsolatokkal
rendelkezik a város közéletében; közösségünk tagjai aktív szereplői
Dunaföldvár közéleti, civil, kulturális és sportéletének.
Több mint két évtizede a németországi testvérváros, Weikersheim
középiskolájával szoros kapcsolatot alakítottunk ki. Ennek keretében
évente tanárok, diákok kölcsönös látogatására kerül sor. A dunaföldvári és
környékbeli civil és sportszervezetekkel együttműködünk, s több éve
kapcsolatot ápolunk az olaszországi Magenta gimnáziumával is.
A KÉPZÉS RENDJE:
Iskolánkban általános tantervű osztályok vannak, tantárgyi rendszerünk és
óraterveink biztosítják a tanulóknak az esetleges iskolaváltás lehetőségét.
Az intézményben három idegen nyelv (angol, német, orosz) közül
választhatnak diákjaink.
A 2018/ 2019-as tanévre tervezett induló osztályok:
-

4 évfolyamos képzés - tagozatkód: 0001
6 évfolyamos képzés - tagozatkód: 0002
esti tagozatú 4 évfolyamos képzés

NÉGY ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS
Az általános képzésen túl a biztos tudás megalapozásához idegen
nyelvből, informatikából, fizikából, kémiából, matematikából és
történelemből többletórákat, idegen nyelvekből, informatikából és
matematikából előzetes tudásra épülő kiscsoportos oktatási formákat
biztosítunk.
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11-12. évfolyamon szabadon választható tantárgyi többletórákkal
(fakultációk heti 2 vagy 3 órában) is segítjük diákjaink közép és emelt
szintű érettségi vizsgákra, a továbbtanulásra történő felkészülését.
Fakultációink: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen
nyelvek, biológia, fizika, kémia, földrajz, informatika.
Tanítványaink számára olyan szabadidős tevékenységeket – szakkörök,
művészeti csoportok, sportkörök, egyéni és csoportos tehetségfejlesztő
foglalkozások - szervezünk, amelyek elősegítik egyéni képességeik
fejlesztését.
Vállaljuk az ECDL- vizsgákra való ingyenes felkészítést.
A tanulmányi területre sajátos nevelési igényű és tanulási nehézséggel
küzdő tanulók is jelentkezhetnek, fejlesztő foglalkozásaikat biztosítjuk.

Felvételi:
A felvételről az általános iskolai eredmények alapján döntünk; a 7. év végi
és a 8. félévi (magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem, idegen
nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika) osztályzatok alapján
(max. 100 pont) rangsoroljuk a jelentkezőket.
Nyílt napot a nyolcadikosok számára 2017. november 14-én, kedden 812 óráig tartunk. Ekkor az érdeklődő diákok, illetve szüleik
óralátogatásokon is betekintést nyerhetnek iskolánk életébe.
Telefonos bejelentkezéssel bármikor fogadjuk az érdeklődő diákokat,
szülőket.
HAT ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS
Ez a képzési forma valamennyi tantárgyból kedvezőbb tananyag
elrendezést tesz lehetővé, s a hat év során több idő jut a szaktárgyakon
belüli elmélyülésre, a törzsanyagból való kitekintésre. Mindez előnyösen
befolyásolja a továbbtanulási esélyeket.
Az általános képzésen túl a biztos tudás megalapozásához idegen
nyelvből, informatikából, fizikából, kémiából, matematikából és
történelemből többletórákat, idegen nyelvekből, informatikából és
matematikából előzetes tudásra épülő kiscsoportos oktatási formákat
biztosítunk.
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11-12. évfolyamon szabadon választható tantárgyi többletórákkal
(fakultációk heti 2 vagy 3 órában) is segítjük diákjaink közép és emelt
szintű érettségi vizsgákra, a továbbtanulásra történő felkészülését.
Fakultációink: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen
nyelvek, biológia, fizika, kémia, földrajz, informatika.
Tanítványaink számára olyan szabadidős tevékenységeket – szakkörök,
művészeti csoportok, sportkörök, egyéni és csoportos tehetségfejlesztő
foglalkozások - szervezünk, amelyek elősegítik egyéni képességeik
fejlesztését.
Vállaljuk az ECDL- vizsgákra való ingyenes felkészítést.
A tanulmányi területre sajátos nevelési igényű és tanulási nehézséggel
küzdő tanulók is jelentkezhetnek, fejlesztő foglalkozásukat biztosítani
tudjuk.

Felvételi:
A felvételről az általános iskolai eredmények alapján döntünk. A
jelentkezők rangsorának kialakításakor az 5. év végi és a 6. félévi
(magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv,
informatika) jegyeket vesszük figyelembe (max. 60 pont).
Nyílt nap: hatodikosok számára 2018. január 9-én, kedden 15 órától
bemutató foglalkozásokkal tartunk, 17 órakor szülői tájékoztatón
ismertetjük meg a képzés sajátosságait. Jelentkezési lap a helyszínen
átvehető.
Telefonos bejelentkezéssel bármikor fogadjuk az érdeklődő
diákokat, szülőket.

FELNŐTTKÉPZÉS
Iskolánk esti tagozatú képzést biztosít az érettségizni szándékozó
felnőttek számára. Tanítványainkat három év alatt juttatjuk el az
érettségi vizsgáig. Heti három alkalommal délután zajlanak a tanítási
órák.
Jelentkezés személyesen a gimnáziumban.
MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM:
MEGBÍZHATÓ TUDÁS, MINŐSÉGI DIÁKÉLET!
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Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola és Gimnázium
Tolnai Lajos Gimnáziumi és Kollégiumi
Tagintézménye
OM azonosító: 036360

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2018/2019
Cím: 7064 Gyönk, Rákóczi u. 555.
Telefon/fax: +36 74 448-012
E-mail: hegyhat@hisk.hu
Weboldal: www.tlgimi.hu
Facebook: facebook.com/tlgimi
Intézményvezető: dr. Humné Szentesi Katalin
Tagintézmény-vezető: Bán Tamás
Gimnáziumunkba és kollégiumunkba olyan
fiatalokat várunk, akik nyitottak az új oktatási formákra, szeretnének
helyben nyelvvizsgát szerezni, külföldi kapcsolatokat kialakítani, segítséget
szeretnének tanulási problémáikban, illetve szívesen bekapcsolódnak
sporttevékenységekbe.
A 2018-2019-as tanévben induló képzési formák és kódjaik:

 4 évfolyamos német nemzetiségi gimnáziumi képzés
(kétnyelvű nemzetiségi nevelés-oktatás)

0001

Emelt óraszámban oktatjuk a német nyelvet. Német nyelven tanított
tantárgyak: nemzetiségi népismeret, német nemzetiségi nyelv és
irodalom, történelem, földrajz, biológia. A tanulmányi területen oktatott
idegen nyelv a német nyelv mellett az angol nyelv.
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 4 évfolyamos általános tantervű gimnáziumi képzés
0002
A tanulmányi területen oktatott idegen nyelvek a német nyelv és az
angol nyelv.

 4 évfolyamos általános gimnáziumi képzés

0003

Oktatott idegen nyelvek: az angol nyelv és a német nyelv. A tanulmányi
területre sajátos nevelési igényű (egyéb pszichés fejlődési zavarral
küzdő, mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, hallássérült) és
beilleszkedési/tanulási/magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek.
A felvételi kérelmekről az általános iskolai tanulmányi eredmények
alapján döntünk.
 a 4 évfolyamos német nemzetiségi gimnáziumi képzésre (0001)
valamint a 4 évfolyamos általános tantervű gimnáziumi képzésre
(0002) jelentkezők a rangsorolása a 7. évfolyam év végi, illetve a 8.
évfolyam félévi tanulmányi eredmény átlaga alapján történik.
 A 4 évfolyamos általános gimnáziumi képzésre (0003) jelentkezők
rangsorolása a 7. évfolyam év végi, illetve a 8. évfolyam félévi
tanulmányi eredmény átlaga valamint a pedagógiai szakszolgálat által
kiadott szakvélemény alapján történik.
Az átlagszámításkor az alábbi tantárgyakat vesszük figyelembe:
magyar irodalom, magyar nyelv, matematika, történelem, idegen nyelv,
fizika, kémia, biológia.
Nyílt napok (óralátogatási lehetőséggel):
2017. 11. 21. (kedd)

8 00- 1130

2017. 12. 01. (péntek)

8 00- 1130
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Valamennyi képzési formában az utolsó két évfolyamon emelt szinten
biztosítjuk a továbbtanulásra való felkészülést a következő tantárgyakból:
magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, biológia,
informatika.
A tanórán kívüli lehetőségek:
 Kézműves foglalkozások, színjátszás, íjászat, tánc, fit-ball.
 Modern sportcsarnokunk edzőhelye a kézilabda csapatainknak, de más
sportágak gyakorlására is rendelkezésre áll: röplabda, kosárlabda,
labdarúgás, íjászat, karate.

Nyelvvizsgák helyben:
 ÖSD (osztrák egynyelvű)
 DSD (német egynyelvű)
Németországi ösztöndíjak – nyelvgyakorlás:
 3 hetes nyári Goethe ösztöndíj
 6 hetes ösztöndíj Baden - Württembergben
 Cserekapcsolatok testvériskolákkal (Ausztria, Németország)
Rendszeres színházlátogatás a szekszárdi német színházba (DBU).
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A tanórák szervezésében kiemelt szerepet kap a kompetencia alapú
oktatás.
Az intézmény nyitott új pedagógiai innovációkra, amiben segítséget nyújt
jó technikai felszereltségünk (tanulói netbookok, interaktív táblák, nyílt
wifi) a gimnáziumban és a kollégiumban egyaránt.
Diákjaink tanítása mellett nagy hangsúlyt fektetünk személyiségük
fejlesztésére és gyógypedagógiai támogatásukra is. Különböző terápiás és
fejlesztő helyiségekben lehetőségük van a mozgásfejlesztésre, a szocio- és
művészetterápiás csoportfoglalkozásokon való részvételre.
Kalandparkunkban tanulóink új módon fejleszthetik mozgáskultúrájukat.

Felújított kollégiumunkban minden igénylőnek elhelyezést és menzánkon
étkezést tudunk biztosítani.

„Nálunk mindenki valaki!”
Legyen a célod továbbtanulás, szakmaszerzés, külföldi tanulmányok,
mi segítünk felkészülni rá!

Várjuk az érdeklődőket!
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Paksi Vak Bottyán Gimnázium
OM azonosító: 036391
Feladatellátási hely kód: 002
Címe:
7030 Paks, Dózsa György út 103.
Telefon:
75/ 200-424
E-mail:
vbgimi@vbgpaks.sulinet.hu
Honlap:
http://vakbottyangimnazium.hu
Intézményvezető: C. Szabóné Kocsiczki Ilona
Pályaválasztási felelős: Lénárt Éva

A 2018/2019. tanévben induló osztályaink és kódjaik:
HAT ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM
Ebben az osztályunkban tehetséggondozó képzés folyik. Az emelt szintű
oktatás matematikából, illetve angol nyelvből az alap óraszámhoz képest
heti 2 többletóra választását jelenti. A hat évfolyamos osztályainkba
járóknak a későbbi években módjuk lesz további specialitások választására
leendő továbbtanulási szándékuknak megfelelően, kiscsoportos képzési
formában.
 61 matematika emelt szintű oktatás
 62 angol nyelv emelt szintű oktatás
Az idegen nyelvek tanulása
hetedik évfolyam: egy idegen nyelv választása kötelező
- angol emelt szinten, illetve
- angol vagy német heti 3,5 órában
- szakköri szinten elkezdhető a 2. idegen nyelv tanulása
kilencedik évfolyamtól két idegen nyelv tanulása kötelező
- az első idegen nyelv tanulása, ill. az angol emelt szintű képzés
folytatódik
- második idegen nyelvként választható: angol, német, orosz, latin
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Idegennyelv-tanulás szempontjából különösen előnyös ez a képzési forma.
Diákjainknak a hat év alatt módjuk van mindkét tanult nyelvből az emelt
szintű érettségi vizsgára felkészülni, nyelvvizsgát szerezni. Ez a képzési
forma valamennyi tantárgyból kedvezőbb tananyag elrendezést tesz
lehetővé, mely előnyösen befolyásolja az érettségi eredményeket, így a
továbbtanulási esélyeket is.
NÉGY ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM
reál osztály
 41 matematika-fizika tantárgycsoportos emelt szintű oktatás
(heti 2,5 többletóra);
 42 komplex természettudományos tantárgycsoportos oktatás
(kémiából, biológiából és fizikából együttvéve heti 2,5 többletóra)
nyelvi osztály humán vagy informatika irányultsággal
 43 emelt óraszámú nyelvi képzés
(többletórák magyarból, történelemből)
 44 emelt óraszámú nyelvi képzés
(emelt szintű oktatás informatikából)
Az idegen nyelvek tanulása:
- az első idegen nyelvet minden tanulónk legalább heti 4 órában a
második idegen nyelvet heti 3 órában tanulja
-

választható nyelvek: angol, latin, német, orosz

-

a nyelvi csoportokat a tanulók tudásszintjének megfelelően
alakítjuk ki

-

a humán programhoz a latin nyelv is választható

megfelelő szorgalmú tanulóinkat felkészítjük az előrehozott, majd a
szintemelő érettségi vizsgára, nyelvvizsgára
Rendszeresen részt veszünk európai uniós pályázatokon, amelyek
tanítványaink intenzív nyelvgyakorlását, csereutazásokban való részvételét
teszik lehetővé.
-
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Választható foglalkozások:
Speciális tárgyak választhatók a 11-12. évfolyamon heti 2, ill. 3 órában.
Felkészítés ECDL vizsgára. Tehetséggondozó és felzárkóztató
foglalkozások.
Művészeti csoportjaink, szakkörök:
- idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése angol, német és orosz nyelvből
- énekkar
- programozó szakkör
- képzőművészeti kör
- tudományos diákkör
- kreatív írás szakkör
- iskolarádió
- tánc és ugrókötél csoport
Szabadidős sportolási lehetőségek:
- házibajnokságok
- természetjárás, kirándulások, táborozás
Jól működő tehetséggondozó programmal rendelkezünk. Tanítványainkat
arra inspiráljuk, hogy éljenek az iskola által kínált lehetőségekkel,
vegyenek részt pályázatokon, versenyeken, mélyedjenek el egy-egy
témakörben, készítsenek projekteket, írjanak tudományos dolgozatokat.
Célunknak tekintjük a tanulói önállóság fejlesztését, akkreditált kiváló
tehetségpontként kiemelt feladatunk a tehetséggondozás és a felzárkóztatás.
Indokolt esetben általános gimnáziumi tanterv szerinti haladást teszünk
lehetővé
bárkinek.
Az
élsportolók
tanulmányait
egyénileg,
elfoglaltságukhoz igazodva rugalmasan segítjük.
A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE:
hat évfolyamos gimnázium
Felvételi vizsga nincs, az elérhető 100 pontból 50-50 pontot (10 tantárgy
/tantárgyanként 5 pont) az ötödikes év végi és a hatodikos félévi
osztályzataira kaphat a jelentkező.
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négy évfolyamos gimnázium
A négy évfolyamos képzésbe jelentkezőknek részt kell venniük a felvételi
eljárást megelőző egységes írásbeli vizsgákon.
Az írásbeli vizsga időpontja:
2018. január 20. /szombat/ 10 óra
Pótló központi írásbeli felvételi vizsga időpontja:
2018. január 25. /csütörtök/ 14 óra
A felvételről szóló döntést a hozott tanulmányi eredmények (max. 100
pont) és az írásbeli teljesítmények (magyar nyelv max. 50 pont,
matematika max. 50 pont) figyelembevételével hozzuk meg.
NYÍLT NAPOK
Részletesebb információt szerezhetnek induló osztályainkról, az iskolában
folyó nevelő-oktató munkánkról, a Paksi Vak Bottyán Gimnázium
működéséről és belső életéről, ha meglátogatják intézményünket, részt
vesznek nyílt napjaink programján, ill. tehetséggondozó és felkészítő
foglalkozásokon.
Telefonos bejelentkezéssel bármikor fogadunk érdeklődő általános iskolai
pedagógusokat, diákokat, diákcsoportokat vagy egyénileg érdeklődő
szülőket.
Térítésmentes felvételi előkészítő a nyolcadikosoknak magyarból és
matematikából:
2017. szeptember 22-től (péntekenként) 1545 órától
2017. október 26. 1300 – 1630 kutatók napja tudományos kísérletek,
interaktív programok
Nyílt nap a nyolcadikosok számára:
-2017. november 13-án, hétfőn 1700 tájékoztató előadás a
beiskolázásról
-2017. november 21-22. /kedd- szerda/ 815 – 1320 az érdeklődő
diákok tanórákon ismerkedhetnek meg az iskolában folyó képzések
sajátosságaival
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Hat évfolyamos gimnázium nyílt napja:
-2018. január 12. /péntek/ 15 órától
Az érdeklődő diákok és szülők bemutató foglalkozásokon ismerkedhetnek
meg a jelenlegi osztályokban folyó munkával. 16 órától tájékoztató előadás
hangzik el a hat évfolyamos gimnáziumi képzés szerkezetéről,
sajátosságairól, a jelentkezés feltételeiről, módjáról és időpontjáról.
Jelentkezési lap a helyszínen átvehető.
Felnőttoktatás
Esti tagozat: hetenként 18 tanóra hétfő, kedd, csütörtök 1415– 1840 –ig.
Kötelező a részvétel: a három évközi beszámolón és az év végi vizsgán.
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Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és
Általános Iskola
OM azonosító: 036394
Cím:
7100 Szekszárd, Kadarka u. 25-27.
Telefon:
74/511-077
E-mail:
ibelagimnazium@belamail.hu
Honlap:
http://ibela.sulinet.hu/gimnazium/
Igazgató:
Hajós Éva
Pályaválasztási felelős: Szavári Attila
Szügyi Hajnalka (AJKP)
FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2018/2019. TANÉVRE
„…helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk”
(Illyés Gyula)
Akkreditált Kiváló Tehetségpont, Ökoiskola, Mentoráló
Intézmény
Kedves Nyolcadikosok!
A Szekszárdi I. Béla Gimnázium a térség egyik elismert eredményességű
gimnáziuma. A diákok jövőbeli sikerességét színvonalas és eredményes,
magas hozzáadott pedagógiai értéket teremtő munkával, differenciált
képzéssel támogatjuk. A mi gimnáziumunk kiemelkedik abban, hogy
tanárai a tanulmányi eredményesség mellett megtalálják, Te miben vagy
tehetséges. A gimnáziumi képzés lehetőséget biztosít számodra, hogy több
területen is kipróbáld magad, hogy magad is meggyőződhess: képes vagy
egyedül, párban, csoportban, projektekben teljesíteni leendő tanulmányi
feladataidat. Nálunk alkalmazható tudást szerezhetsz, velünk rátalálhatsz
arra a területre, amelyben sikeres érettségivel és továbbtanulással a jövőben
keresett szakmád lehet.
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A választott tagozatokon olyan tantárgyakat fogsz magasabb óraszámban
tanulni, melyek a felsőoktatásban felvételi tantárgyként szükségesek –
műszaki, gazdaságtudományi, bölcsészeti, agrár-, természet- és
társadalomtudományi, jogi, sport-, orvos- és egészségtudományi,
közigazgatási, művészetközvetítési területen.
A I. Bélában az „egyéniséget elfogadják, a tehetséget felkarolják”. Különc
vagy? Annak tartanak? Vagy Te tartod magad annak? Csak ki szeretnél
tűnni a többiek közül. Támogatunk abban, hogy önmagad lehess, s közben
képességeidet arra használd, hogy előbbre juss az életben. Nálunk
mindenki tehetséges lehet valamiben.
A „Gép” előtt szereted tölteni mindennapjaidat? Programozással, esetleg
digitális grafikával, festészettel foglalkoznál? Kiválóan kvalifikált
informatikatanáraink továbbfejlesztik tudásodat.
A sport a szenvedélyed? A megyében egyedül a mi intézményünk, az I.
Béla Gimnázium szervezi meg középiskolai szinten a köznevelési típusú
sportiskolai képzést, mellyel kiemelten segítjük az élsportolóvá válást.
Ha igazán boldogulni kívánsz a világban, ehhez az idegen nyelvek
elsajátítása segíthet hozzá. Köztudott, hogy a Bélában jól mennek az idegen
nyelvek.
Összességében az elfogadó és támogató szellemiség megnyilvánul még az
órarendi órákon kívül az egyénileg választható tehetséggondozó
foglalkozásokban, a versenyekben, az alkotótevékenység ösztönzésében, a
külföldi utazásokat eredményező projektekben, a mozgókép- és
médiaismeret emelt szintű oktatásában, az informatika, a digitális technikák
kiemelkedő alkalmazásában.
Az Arany János Kollégiumi Program előkészítő középiskolai osztályában
előkészítjük az ezt követő négy éves képzés sikerességét.
Gimnáziumunkban úgy gondoljuk, ma elengedhetetlen az információs és
kommunikációs technikák alkalmazása, a társas készségek fejlesztése és
mindehhez új, modern tanulás- és oktatásszervezési eljárások alkalmazása.
A Szekszárdi I. Béla Gimnázium támogató, közösségi szellemiségű és
eredményes gimnázium. Számítunk Rád is!

39

Ha úgy gondolod, hogy szeretnél egy
jó hangulatú,
egyéniséget elfogadó,
változatos módszereket alkalmazó gimnáziumban tanulni,
ahol kiemelkedően fejlődhet a tudásod,
akkor nincs más dolgod, mint
megismerkedni
tagozatainkkal,
benézni az I. Bélába,
és jelentkezni hozzánk!

I. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ RENDEZVÉNYEK
Tájékoztató szülőknek, diákoknak:
2017. november 9-én (csütörtök) és november 15-én (szerda) szülők és
diákok számára.
Kezdés: 16.30 h.
Témák: képzési kínálatunk (előadás), majd a
gimnázium
és
a
tanári
kar
megismerése
szaktantermekben.
Nyílt napok:
2017. november 15-én és november 16-án.
Kezdés: 08.15 h.
Felvételi előkészítőt tartunk szerdánként 2017 november 8-tól. Érdeklődni
az iskola telefonszámán (74/511-077) lehet.
Egyéb hasznos tudnivalók:
Menzát és kollégiumi elhelyezést helyben biztosítunk.
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II. KÉPZÉSI RENDSZERÜNK
Nyolc tanulmányi területre (0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007,
illetve 0008) lehet jelentkezni. Négy osztályt indítunk.
A választott tanulmányi területen egyes tantárgyak magasabb óraszámúak /
emelt szintűek. A 11. és a 12. évfolyamon magas óraszámban tízféle
tantárgyból emelt szintű érettségire felkészítő képzésben vehetnek részt a
tanulók egyéni választásuk alapján, érdeklődésüknek megfelelően, heti
négy választható órában. Tanulóink két idegen nyelvet tanulnak, előzetes
tudásuknak megfelelő szinteken évfolyamonként. Haladótól kezdőig
mindenki tanul angolul vagy németül. Másik nyelvként a német, angol,
orosz, olasz, francia vagy holland nyelv tanulása választható.
Az iskola vállalja az ECDL-vizsgákra való ingyenes felkészítést egyéni
jelentkezés alapján.

NÉGY ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI TANULMÁNYI
TERÜLETEINK
0001
Informatika – reál tagozat
Szereted
az
informatikát
és
a
matematikát?
Ismered/Ismernéd
a
különböző
számítástechnikai
lehetőségeket? Nem okoz gondot egy-két fejtörő feladat
megoldása? Érdekel a programozás vagy a robotika? Ha
bármelyik kérdésre igen a válasz, akkor ez a tagozat a Neked való!
Mérnöki, műszaki, természet- és gazdaságtudományi továbbtanulásra
készítünk fel.
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0002
Geo – informatika tagozat (földrajz, biológia, informatika).
Érdekelnek a különböző kísérletek? Meg szeretnéd
fejteni
a
megmagyarázhatatlannak
tűnő
(természetföldrajzi, biokémiai) jelenségeket? Kíváncsi
vagy a világ természetes hajtóerőire? Elemeznéd és
digitális formában megjelenítenéd a gazdaságföldrajzi
adatokat? Akkor itt a helyed, jelentkezz! Természettudományi, geoinformatikai, orvostudományi, agrártudományi és műszaki irányú
továbbtanulásra készítünk fel.
0003
Angol – informatika tagozat
Vonzz az angol nyelv? Vagy tudod, hogy szükséged lesz rá?
Ha emellett még fogékony vagy az informatika
lehetőségeire, akkor ezt a tagozatot Neked ajánljuk, mert
itt mindez lehetséges! Informatikai, idegenforgalmi,
kereskedelmi, igazgatási és nyelvi pályákra készülőknek.
0004
Humán – idegen nyelv (angol/német) tagozat (+művészetek, média)
Elvarázsol a magyar nyelv szépsége?
Szívesen olvasol? Érdekel a történelem?
Meg szeretnéd örökíteni a különböző
eseményeket? Szereted az idegen nyelveket?
Ha a legtöbb kérdésre igen a válasz, akkor
ez a Neked megfelelő! Emelt szintű magyar,
történelem és média képzés segítségével
készítjük fel tanulóinkat a bölcsészeti, jogi, igazgatási vagy
társadalomtudományi továbbtanulásra.
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0005
Angol – német tagozat
Szeretnél profivá válni az idegen nyelvekben?
Tudod, hogy kiváló nyelvtudás kell a sikeres
pályához? Ha igen, akkor ez a Neked megfelelő
képzés! Emelt szintű nyelvképzés segítségével
készítjük fel tanulóinkat az idegenforgalmi,
külkereskedelmi
és
bölcsészettudományi
továbbtanulásra.
0006
Sport – idegen nyelv tagozat
Jó hírű egyesületben sikeresen sportolsz?
Szeretnél a tanulásban is eredményeket
elérni? A sporthoz is elengedhetetlen a jó
nyelvtudás? Akkor ez a Neked való
tagozat! A sportiskolai tantárgyak mellett
magas óraszámú az angol/német nyelv.
Nálunk a testnevelést is emelt szinten tanulhatod. Az élsportolók mentori
támogatást kapnak.

ÖT ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI TANULMÁNYI
TERÜLETEINK
0007
Nyelvi előkészítő tagozat
A tanulmányi területen a felvételi döntést
követően a kötelező intenzív angol mellett
második nyelvként a német vagy orosz vagy
holland választható. A 9. évfolyamon saját
programunk szerint heti 13 órában – az
előképzettséghez igazodó nívó-csoportokban – tanítjuk az angol nyelvet,
heti 5 órában pedig a választott másik idegen nyelvet. Hagyományos és
újszerű tantárgyak keretében időt fordítunk a képességek és a kreativitás
fejlesztésére. A cél nem a felzárkóztatás, hanem a tehetségfejlesztés.
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0008
Arany János Kollégiumi Program előkészítő középiskolai osztálya
A programba az Emberi Erőforrások
Minisztériuma pályázati felhívása alapján
lehet jelentkezni 2017. január 25-ig az
intézményünkbe eljuttatott pályázattal. A
részletes feltételeket a pályázati kiírás
tartalmazza, ami megtekinthető az AJKP
honlapján (www.ajkp.hu/aktualis) vagy
iskolánk
honlapja
Felvételi,
beiskolázás
menüjében
(http://ibela.sulinet.hu/gimnazium/felveteli_beiskolazas).
A pályázat elkészítéséhez személyes segítséget nyújtunk. Az előkészítő év
után szekszárdi szakgimnáziumi/gimnáziumi képzésben kell tanulni.

III. A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE
Osztályainkba központi felvételi vizsgával lehet bekerülni. A felvételi
eredményébe egyenlő arányban számítjuk be az általános iskolai
eredményeket (hozott pontok) és a központi felvételi eredményét.
A sportképzés megszervezéséhez a fizikai képességeket, testnevelési
(sportági) képességeket és készségeket külön felmérjük.
Az Arany János Kollégiumi Program előkészítő osztályába a központi
felvételi után a jelentkezéssel együtt pályázatot is be kell nyújtani.
 Iskolánk a felvételi eljárás részeként központi írásbeli vizsgát tart
magyar nyelvből és matematikából.
 Az írásbeli vizsgára 2017. december 8-ig hozzánk eljuttatott,
központilag kiadott jelentkezési lapon lehet jelentkezni, mely a
honlapunkon (http://ibela.sulinet.hu/gimnazium/) elérhető. A vizsga
helyéről, beosztásáról minden jelentkezőnek tájékoztató levelet küldünk.
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Az írásbeli vizsgák időpontjai:
 A központi írásbeli vizsga időpontja:
I.
2018. január 20. (szombat) 10 h.
II.
Pótlás: 2018. január 25. (csütörtök) 14 h.
A dolgozatok megtekintésének időpontjai:
 A központi írásbeli vizsga dolgozatainak megtekintése, az értékelés
átadása:
I.
2018. január 24. (szerda) 8 és 16 óra között.
II.
Pótlás esetén: 2018. január 29. (hétfő) 8 és 16 óra között.
A tanulmányi területekre a jelentkezési határidő: 2018. február 19.
A jelentkezési lapon gimnáziumunk minél több tanulmányi területét
javasoljuk megjelölni. A jelentkezést az általános iskola segíti. A hozzánk
beküldött jelentkezési laphoz a központi felvételi vizsga értékelő lapját
csatolni kell.
Sportegészségügyi alkalmassági és fizikai képesség felmérési vizsgálat,
illetve sportági képességek felmérése a 0006 „sportiskolai képzés”
tanulmányi területen:
A jelentkezők számára az írásbeli vizsgák mellett fizikaiképesség-felmérési
vizsgálatot szervezünk 2018. február 22. és március 13. között előzetes
beosztás alapján. A felméréshez érvényes sportorvosi igazolással kell
rendelkezni.
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő, illetve sajátos
nevelési igényű tanulók esélyegyenlőségének biztosítására a felvételi
vizsgán – a szülő írásbeli kérelmére – a köznevelési törvény előírásait
alkalmazzuk. A szakértői vélemény alapján biztosítjuk a hosszabb
felkészülési időt, lehetővé tesszük segédeszköz (pl. számítógép)
alkalmazását.
Az írásbeli vizsgákat (és a 0006-os területen a sportegészségügyi
alkalmasságit, illetve képességmérést) követően a jelentkezők felvételi
jegyzékét honlapunkon tesszük közzé legkésőbb 2018. március 14-ig.
A felvételi döntésről 2018. április 27-ig értesítést küldünk a
jelentkezőknek.
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IV. FELVÉTELI PONTSZÁMÍTÁSUNK, A JELENTKEZŐK
RANGSOROLÁSA
Az általános iskolai tanulmányi eredmények (hozott pontok) számítása:
A hozott pontokat a 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi
eredményekből, az osztályzatok összegeként számítjuk ki öt tantárgyból. A
jelentkezési lapon megadott összes tantárgy osztályzataiból a kötelezők
mellett a választható tárgyak közül a jelentkező számára legkedvezőbbet
választjuk ki, és azt vesszük figyelembe:
Választható tárgyak közül
Kód Kötelező négy tárgy
egy:
0001
0002
Magyar nyelv és irodalom Földrajz
0003
(egy tárgyként)
Biológia
0004
Matematika
Kémia
0005
Történelem
Fizika
0006
Idegen nyelv
Informatika
0007
0008
(Ha magyar nyelvből és magyar irodalomból külön osztályzat van, a két
tantárgy érdemjegyének egészre kerekített átlagát vesszük figyelembe a
pontok kialakításánál.)
A felvételi pontok számítása:
Minden tanulmányi területen az írásbeli vizsga eredményét és a hozott
pontokat egyenlő súllyal (50:50) számítjuk be. A sportiskolai képzésben
emellett a felvétel feltételeként a sportegészségügyi alkalmassági és fizikai,
illetve sportági képesség felmérési vizsgálaton való megfelelést határozzuk
meg.
A felvételi rangsor kialakítása:
A felvételi pontszám alapján sorba rendezzük a jelentkezőket.
Sorrendazonosság esetén előnyben kell részesíteni a hátrányos helyzetű
tanulókat. További egyezés esetén az írásbeli vizsga eredményeit
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hasonlítjuk össze, és a jobbat részesítjük előnyben. További egyezés esetén
a szekszárdi tanulókat soroljuk előre. További előnyben részesítést élvez az
a tanuló, akinek testvére jelenleg is iskolánk tanulója; vagy testvére, szülője
iskolánk tanulója volt. További egyezés esetén előnyt élvez az a tanuló,
akinek lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye
szerinti járás területén található. Az előnyben részesítéshez a megfelelő
dokumentumok benyújtása szükséges. (HH-igazolás, nyilatkozat
testvér/szülő jelenlegi/korábbi középiskolai jogviszonyáról.) Az így
kialakult sorrend a felvételizők rangsora.
Felvétel az Arany János Kollégiumi Programba:
A programba jelentkezés pályázat beadásával történik. A programba való
bekerülés feltételeit jogszabály és az EMMI által közzétett pályázati
felhívás határozza meg. (Részletek tájékoztató füzet Arany János
Kollégiumi Program (AJKP) pontja, illetve a holnapunkon.)
A pályázati megfelelés esetén:
a) a hátrányos helyzetű, illetve nevelésbe vett vagy ideiglenesen
elhelyezett tanulók körében az előzőekben vázolt hozott pontok és
felvételi pontok alapján rangsorolunk,
b) ezt követően (az előző rangsor folyatatásaként) a többi jogosult tanuló
körében is elvégezzük a rangsorolást.
Továbbhaladás az általános iskolánkból gimnáziumunk 9. évfolyamára:
Az általános iskola mindazon nyolcadik osztályos tanulója, akinek a félévi
tanulmányi átlaga
a) nem éri el 4,3 tizedet, a rendes felvételi eljárás szerint,
b) legalább 4,3, a központi felvételi írásbeli dolgozat megírás nélkül
kérheti a továbbhaladását az általa választott tanulmányi területre.
Sportegészségügyi alkalmasság és fizikai képesség, illetve a sportági
képességek vizsgálata a „közoktatási típusú sportiskolai ” képzésben
A 2018/2019-es tanévben induló sportiskolai tanterv alapján szervezett
tanulmányi területünkre jelentkező tanulók számára a felvételi eljárás több
részből áll.
A központi általános matematika és magyar írásbeli vizsgák mellett részt
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kell venniük a fizikai képességeik felmérésén, továbbá meg kell felelniük a
sportegészségügyi alkalmassági vizsgálaton, azaz rendelkezniük kell
érvényes sportorvosi igazolással.
A fizikaiképesség-felmérési vizsgálat a következő területeket érinti:
 ingafutás
 helyből távolugrás
 kötélmászás (lány) vagy függeszkedés (fiú),
 továbbá a sportági képességek vizsgálata (a sportágra jellemző
mozgásformák felmérése).
Arany János Kollégiumi Program (AJKP)
A program célja, hogy a sérülékeny tanulói csoportokba tartozó gyermekek
a középiskolai kollégiumok által alkalmazható pedagógiai eszközrendszer
segítségével eredményesen tanulhassanak, és érettségi bizonyítványt
szerezzenek nappali tagozatos középiskolai osztályokban, továbbá esélyt
kapjanak a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.
Az AJKP 5 éves program egy előkészítő évvel indul, ami segítséget ad a
halmozottan hátrányos helyzetből adódó hiányok pótlására. Az előkészítő
év után a tanulóknak lehetőségük van arra, hogy tehetségüknek és
érdeklődésüknek megfelelően a Szekszárdi I. Béla Gimnáziumban vagy az
általuk választott szekszárdi középiskolában folytassák tanulmányaikat
(átvétellel).
A kollégiumi tagság fenntartása a középiskolai tanulmányok teljes
időtartamára kötelező.
A programba való bekerülés feltételei, a benyújtandó pályázat tartalma
megtalálható a http://www.ajkp.hu/aktualis oldalon.
Pályázat beadása: postai úton.
A pályázat beadási határideje: 2018. január 26.
Értesítés a pályázat elfogadásáról/elutasításáról: 2018. február 8.
AJKP nyílt nap: 2017. november 17. péntek 08.00-12.00
2018. február 19-ig be kell nyújtani a jelentkezési lapot a Szekszárdi I.
Béla Gimnáziumba (0008-as tanulmányi terület).
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Szekszárdi Garay János Gimnázium
Cím:
Telefon/Fax:
E-mail:
Honlap:
Intézményvezető:
Pályaválasztási felelős:

OM azonosító:036384
Szekszárd, 7100
74/315-633
gjg@garayj.sulinet.hu
www.garayj.sulinet.hu
Heilmann Józsefné
Huszárik Imre

NÉGY ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM
Az általános képzésen túl idegen nyelvi előkészítő, reál, humán és német
nyelvi emelt szintű oktatást /többletórákat/ biztosítunk már a 9. és a 10.
évfolyamon is a biztos tudás megalapozásához, illetve az emelt szintű
érettségi vizsgákra történő felkészüléshez.
Választható idegen nyelvek: az angol, a francia, a latin, a német és az olasz.
Ennek megfelelően hirdetjük meg az alábbi tanulmányterületeket:
- 001 – matematika emelt szintű oktatás (fizika-informatika emelt
óraszámú oktatással)
- 003 – már tanult nyelvként német nyelvi emelt szintű oktatás
- 002 – biológia – kémia emelt szintű oktatás
- 004 – magyar nyelv és irodalom-történelem emelt szintű oktatás
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ÖT ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM
Idegen nyelvi előkészítő osztályban kiemelten magas – heti 13 órában –
tanulható az általános iskolában még nem tanult idegen nyelv kezdő
szintről
005 – angol nyelvi előkészítő
006 – német nyelvi előkészítő
007 – orosz nyelvi előkészítő
Ebbe a képzéstípusba jelentkezők az előkészítő év után idegen nyelvi emelt
szintű képzésben részesülnek és a 9. évfolyam követelményei szerint
folytatják tanulmányaikat.
HAT ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM
Célunk, hogy már 12 éves kortól külön tehetséggondozó osztályban és
hatéves program alapján segítsük a jó képességű tanulók fejlődését.
A választható idegen nyelv: a már eddig is tanult angol vagy német.
A felvételre jelentkezés a gimnáziumunkban beszerezhető lapon vagy a
www.oktatas.hu honlapról letölthető nyomtatványon történik, amelyet
kitöltve, közvetlenül iskolánkba kell beadni.
Az osztály kódszáma: 008
Mindegyik képzéstípusba jelentkezőnek egységes központi írásbeli
felvételi vizsgát kell tenniük anyanyelvből és matematikából.
A TÁJÉKOZTATÓ SZÜLŐI ÉRTEKEZLETET 2017. NOVEMBER
14-ÉN 17 ÓRAKOR TARTJUK ISKOLÁNK DÍSZTERMÉBEN.
NYÍLT NAP:
 2017. november 20-án a nem szekszárdi iskolák diákjainak,
 2017. november 21-én a szekszárdi iskolák diákjainak.
Gyülekező: iskolánk dísztermében.
A program mindkét napon 8 órakor kezdődik.
A hatodikos és a nyolcadikos tanulók számára térítésmentesen
tehetséggondozó foglalkozásokat
szervezünk
anyanyelvből
és
matematikából.
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Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény Berkes János Általános Iskolája,
Készségfejlesztő Iskolája és Kollégiuma
OM azonosító: 101304
Cím:
7173 Zomba, Paradicsompuszta 3.
Telefon:
74 / 433 – 113, Fax: 74 / 533 - 113
E-mail:
egymi.berkes@gmail.hu
Honlap:
http://tm-egymi.hu/
Intézményvezető: Rajkóné Kiss Ágnes
Tagintézmény-vezető: Szabján Ferencné
Intézményünk sajátos nevelési igényű – értelmileg, ill. tanulásban
akadályozott

–

tanulók

nevelését,

oktatását,

képzését

ellátó,

készségfejlesztő iskola és kollégium.
A készségfejlesztő iskolába, a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és
Rehabilitációs Bizottság javaslata alapján kerülhetnek be a tanulók.
Beiskolázási körzetünk, elsősorban Tolna megye, de üres férőhely esetén
más megyéből is fogadunk tanulókat. A bejárás és bentlakás feltétele
egyaránt biztosított.
Intézményünk alapelve, a tanulók eltérő haladási képességeire épített,
egyénre szabott fejlesztés, a gyakorlatra alapozott ismeretszerzés, valamint
a társadalmi integrációt elősegítő, az életkezdéshez szükséges, és a
munkába állást is elősegítő készségek, képességek és jártasságok
kialakítása.
Diákjaink tehetségük és érdeklődésük alapján az alábbi szakkörök közül
választhatnak: számítógépes, kézimunka, kreatív hobby, színjátszó, tánc, és
sportszakkör.
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A szabadidő tartalmas eltöltését segíti az iskolakönyvtár, a parkban lévő
sok udvari fajáték, valamint a diákotthon felszereltsége, a nyugodt,
családias légkör, és az esztétikus környezet.
Az általános iskolából kikerülő tanulóink a készségfejlesztő iskola
keretében folytathatják tanulmányaikat.

Készségfejlesztő iskolai képzéseink:
1. Konyhai kisegítő/mézeskalács készítő központi szakmai modul
2. Háztartástan/kert és parkápolás központi szakmai
programmodul
3. Szövött tárgy-készítő/textilmentő központi szakmai
programmodul
4. Mosodai kisegítő/takarító kisegítő központi szakmai
programmodul
A 12. évfolyam végén a programmodulok keretein belül szakképzési
tanúsítványokat szerezhetnek diákjaink. A szakképzés gyakorlati oktatása
az intézmény saját, jól felszerelt tanműhelyeiben, parkjában és
gyakorlókertjében történik.

Iskolánkban 25 éves korig, a második illetve harmadik szakmai
képzés elvégzése is ingyenes!
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Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény Göllesz Viktor Óvodája, Általános
Iskolája, Szakiskolája, Készségfejlesztő Iskolája és
Kollégiuma
OM azonosító: 101304
Cím:
7095 Iregszemcse, Bartók B. u. 10.
Telefon/Fax: (74) 481-193
E-mail:
gollesz@gollesz-iregszemcse.sulinet.hu
Intézményvezető: Rajkóné Kiss Ágnes
Tagintézmény-vezető: Varga Lászlóné
FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
SZAKISKOLA:
Iskolánk megyei beiskolázású intézmény (de igény és férőhely esetén más
megyéből is fogad tanulókat). A cél a megye területén nyolc osztályt
végzett sajátos nevelési igényű (tanulásban akadályozott, autizmus
spektrum zavarral-, súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási
zavarral küzdő) tanulók szakmaszerzésének biztosítása.
A KÉPZÉS SZERKEZETE:
Kilencedik előkészítő évfolyam után 2 szakképző évfolyam.
Kilencedik előkészítő évfolyam:
Az előzetes tudások megerősítése és tovább építése, alkalmazása, az önálló
életvezetési technikák tudatos gyakorlása kerül a középpontba. Megvalósul
a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó gyengébb vagy sérült
funkciók korrigálása, kompenzálása, a szakmatanuláshoz, munkába
álláshoz szükséges motiváció megteremtése.
Szakmai alapozó ismeretek:
Mezőgazdasági szakmacsoport

Beiskolázási kód:

53

0011

SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMOK A 2018/2019 TANÉVBEN:
MEZŐGAZDASÁGI SZAKMACSOPORT
Kerti munkás rész-szakképesítés

Beiskolázási kód: 0012

A szakképesítés OKJ száma: 21 622 01
A képzés célja:
A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök,
foglakozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
Olyan szakképesítéssel rendelkező kerti munkások képzése, akik
vállalkozhatnak a legfontosabb kerti haszonnövények- gyümölcs, szőlő,
zöldségfélék-szaporítására, telepítésére, felnevelésük alapvető munkáinak
végzésére.
A képzés pedagógiai és szakmai céljai kiegészülnek (egyéni igényeknek
megfelelően) egészségügyi és pedagógiai habilitációs, rehabilitációs
célokkal. Ezek megvalósítását a képzés során fejlesztő foglakozások,
szocializációs programok segítik.
A szakmai gyakorlati oktatás feltételei adottak az intézményen belül:
Rendelkezésre áll olyan terület, ahol biztosított a munkáltató jellegű
feladatok megvalósításához a megfelelően előkészített munkaterület. (pl.:
gyümölcsös, üvegház, fóliasátor, kert)
Rendelkezésre állnak a szükséges eszközök, szerszámok, anyagok,
felszerelések, melyek lehetővé teszik az ismeretek szakszerű elsajátítását, a
balesetmentes munkatevékenységet.
A műszaki ismeretek gyakorlati oktatását a kertészetben használatos,
üzemképes, korszerű géppark szolgálja.
KÖNNYŰIPARI SZAKMACSOPORT
Lakástextil-készítő rész-szakképesítés

Beiskolázási kód: 0013

A szakképesítés OKJ száma: 21 542 01
A képzés célja:
A szakképesítés a lakástextil termékek elkészítése és javítása
munkaterülethez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások
betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása a sajátos nevelési
igényeknek megfelelő feltételek beépítésével.
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A rész-szakképesítéssel rendelkező a lakástextil termékek készítéséhez
méreteket vesz, értelmezni a mérettáblázatokat, szabásmintát készít,
felismeri a lakástextíliák fajtáit, kellékeit és díszítő lehetőségeit, felfektetni
a szabásmintákat és kiszabja a szükséges alkatrészeket; ragasztási, erősítési
műveleteket végez, ruhaipari gépeket és vasaló berendezéseket üzemeltet.
A kiszabott alkatrészeket technológiai utasításnak megfelelően vagy
mintadarab alapján összeállítja, javító munkálatokat végez (szakadásokat,
záródásokat javít).
A szakmai gyakorlati oktatás feltételei intézményünkben adottak. A
szükséges gépek, szerszámok, varrodai berendezések, eszközök, anyagok,
rendelkezésre állnak a tantermekben, és tanműhelyben. Megvalósul a
munkáltató jellegű feladatokkal a balesetmentes munkatevékenység és a
szakszerű ismeretelsajátítás.
A felvételi eljárás rendje:
Felvételi vizsgát nem tartunk. A hozzánk jelentkező diákokból a felvételi
sorrendet az általános iskola 8. osztályának félévi érdemjegyei alapján
állapítjuk meg.
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges.

KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA
Beiskolázási kód: 0015
Képzési egységek:




Háztartástan – életvitel
Udvaros
Textil és fonalmentő

A képzés célja, a célcsoport megnevezése:
A szakmai képzés célja, hogy az értelmileg akadályozott (középsúlyos
értelmi sérült) tanulókban kialakítsa az igényt a felnőtt életben szükséges
tevékenységek elsajátítására, ellátására.
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Háztartási tevékenységek, a házkörüli munka bemutatása, megtanítása,
gyakorlása, az ehhez szükséges készségek elsajátítása és önálló – részben
önálló alkalmazása.
A fejlesztés a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó gyengébb vagy
sérült funkciók korrigálására, kompenzálására, felzárkóztatásra, az
eszköztudás, a szociális képességek fejlesztésére, az önálló életvezetés
megtanulására, a szociális szféra akadályozottságából származó hátrányok
csökkentésére irányul. Az iskolai rendszerű képzés célja összességében a
szakmai követelmények teljesítésén túl magában foglalja a nevelési
célokat, a személyiség formálását, a munkaszocializációs képességek
fejlesztését – a felnőtt élethez szükséges kompetenciák kialakítását,
önellátást.
Iskolánkban 25 éves korig, a második ill. harmadik szakmai képzés
elvégzése is ingyenes!
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Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium
OM azonosító: 036371
Cím: 7081 Simontornya, Hunyadi J. u. 15.
Telefon/fax: 74/486-139
E-mail: vabosim@freemail.hu
Honlap: www.vakbottyan-stornya.sulinet.hu
Intézményvezető: Kovács Jánosné Lengyel Ilona
Telefon: 74/486-139
Pályaválasztási felelős:
Menyhártné Szűcs Ildikó intézményvezető helyettes
Telefon/fax: 74/486-914
Farkas Rita intézményvezető helyettes
Telefon/fax: 74/486-914
A 2018/2019-es tanévre tervezett gimnáziumi képzés:
Tagozatkód: 0001
Négy évfolyamos képzés általános tantervű oktatással,
első nyelv: angol vagy német, második nyelv: német vagy angol

Iskolai nyílt napok: 2017. december 7-8. (csütörtök-péntek), 9.00 – 12.00
Szeretettel várjuk az érdeklődő diákokat és szüleiket!
Felvételi vizsga nincs, a felvételi kérelmekről az általános iskolai
tanulmányi eredmények alapján döntünk. A jelentkezési lapon szereplő
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érdemjegyek átlagát vesszük figyelembe a jelentkezők sorrendjének
összeállításakor. Ugyanezen szempontokat érvényesítjük az általános
iskolai tagozatunk tanulóinak, valamint a sajátos nevelési igényű
gyermekek és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdők
felvételekor.
Sajátosságaink:
A

kisgimnáziumokra

jellemző

családias

hangulatú

gimnáziumi

tagozatunkon a képzés általános tanterv szerint a 9. évfolyamon indul.
A kerettanterv alapján adható szabadon választott órakeretet az idegen
nyelvek, az informatika, majd az utolsó két évben, az érettségi vizsgára
való felkészülés jegyében a matematika és a történelem tantárgyak között
osztottuk szét.
Kiemelt figyelmet szentelünk az idegen nyelv oktatásának, melyet nyelvi
labor segít. Minden gimnáziumi tantermünkben interaktív tábla
használatával alkalmazzuk a korszerű tanulási technikákat.
Tanulóinkat felkészítjük az ECDL vizsgamodulokra, a tanulói igényeknek
megfelelően megszervezzük a vizsgák akkreditált vizsgaközpontban
történő letételét. A felkészítést egy 2016-os pályázat keretein belül
beszerzett számítógépek segítségével végezhetjük.
Az intézmény többféle sportolási lehetőséget biztosít diákjainak a
sportcsarnokban. A mindennapos testnevelés során a TÁMOP 3.1.4-es
pályázatunk során beszerzett sporteszközöket vehetik igénybe a tanulóink.
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Számtalan rendezvénnyel, ünnepséggel színesítjük az iskolai életet, melyek
közül kiemelkedik a csuriavató, ahol az új tanulóknak szentelünk kiemelt
figyelmet, illetve a szalagtűző ünnepély, majd a ballagás, ahol
elköszönünk végzős diákjainktól. Minden évben megemlékezünk iskolánk
névadójáról, Vak Bottyán kuruc generálisról, ekkor az ünnepélyes
megemlékezés után osztályok közötti játékos vetélkedő keretin belül
idézzük fel a simontornyai vár visszafoglalásának történetét.
„Ha te figyelsz másra, mi figyelünk rád,
így lesz tiéd a mi iskolánk!”
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A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
FENNTARTÁSÁBAN MŰKÖDŐ TOLNA MEGYEI
KÖZÉPFOKÚ
OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK
 FM DUNÁNTÚLI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT, CSAPÓ
DÁNIEL

MEZŐGAZDASÁGI

SZAKGIMNÁZIUM,

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
 FM

DASZK,

APPONYI

SZAKGIMNÁZIUMA,

SÁNDOR

MEZŐGAZDASÁGI

SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

KOLLÉGIUMA
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ÉS

FM Dunántúli Agrár-szakképző Központ,
Csapó Dániel Mezőgazdasági
Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium
OM azonosító: 036410
Cím:
Telefon/Fax:
E-mail:
Honlap:
Intézményvezető:
Pályaválasztási felelős:

7100 Szekszárd, Palánk 19. Pf.: 61.
74/311-277
csapoda@csapod-szeksz.sulinet.hu
www.csaposuli.hu
Simonné Szerdai Zsuzsanna
Dr. Grósz Gergely

Az FM Dunántúli Agrár-szakképző
Központ, Csapó Dániel Mezőgazdasági
Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium, Tolna megye legnagyobb
agrár-szakképző iskolája. Fennállásának
88 éve alatt a magyar mezőgazdaság
méltán híres szakembereinek sokaságát
bocsátotta ki. Valljuk, hogy a szakmai
háttér, a tanulóinkra való odafigyelés, az emberi értékek középpontba
állítása vezet oda, hogy az iskolából kikerülő diákok megállják helyüket a
hétköznapokban.
A mindennapi működésünk során törekszünk arra, hogy korszerű
pedagógiai módszerekkel, új pedagógiai gyakorlatokkal a jelen kor
kihívásainak megfelelően képezzük és neveljük a gondjainkra bízott
tanulókat. Mindehhez biztos hátteret ad az iskolában tanító pedagógusok jó
szakmai felkészültsége, az iskola tangazdasága, a gazdasági élet
szereplőivel való napi jó kapcsolat.
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2018-2019-es tanév szakgimnáziumi képzései:
SZAKGIMNÁZIUM (érettségire felkészítő szakasz)
-

Mezőgazdaság ágazathoz tartozó mezőgazdasági technikus
szakképesítés Tagozatkód: 1011
Mezőgazdaság ágazathoz tartozó állattenyésztő, állategészségügyi
technikus szakképesítés Tagozatkód: 1012
Rendészet és közszolgálat ágazat Tagozatkód: 1013

Mezőgazdaság ágazatban:
A
mezőgazdasági
szakmacsoportban
a
közismereti tantárgyak tanulása mellett már a 9.
osztálytól kezdve orientáljuk a tanulókat a
mezőgazdasági pálya irányába. Az itt eltöltött
négy
év
során
tanulóink
szántóföldi
növénytermesztéssel, állattartással, kertészettel és
az ehhez tartozó gépészettel foglalkoznak elméleti
és gyakorlati képzésük során. A tanulóink gyakorlati alapképzésére jól
felszerelt tangazdaságunkban van lehetőség. A tangazdasági gyakorlatok
során a tanulók aktív részeseivé válnak egy működő üzem mindennapi
életének. Iskolánk a képzés során mezőgazdasági vontató vezetői
képzésben való részvétel lehetőségét biztosítja a tanulók számára.
A jelentkező tanulók kétféle szakképesítés megszerzésének alapozására
jelentkezhetnek. Az érettségit követően a Mezőgazdasági technikus
valamint az Állattenyésztő és állategészségügyi technikus szakképesítés
megszerzésére nyílik lehetőség.
Az érettségi bizonyítvánnyal egyidejűleg a mezőgazdaság ágazathoz
kapcsolódó végzettséget is szereznek.
Rendészet és közszolgálat ágazatban:
A képzés során fontos feladat a bűnmegelőzés, az
egészséges életmódra nevelés, a szellem és a test
egyidejű fejlesztése. A tanulmányok alatt a
résztvevők a közismereti tantárgyak mellett
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többek
között
rendvédelmi
jogot,
közigazgatási
ismereteket,
magánbiztonságot valamint vagyonvédelmet, rendvédelmi ismereteket,
szakmai kommunikációt (magyar és idegen nyelven) is tanulnak. A
szakmai gyakorlatok aktív tanulói magatartást igényelnek a kommunikáció
(önismeret-fejlesztés, beszédtechnika, konfliktuskezelés) és az önvédelem
(az elhárítás és a védekezés technikájának alkalmazása) területén. A képzés
befejezése után diákjaink bekapcsolódhatnak a felsőoktatásba, vagy
további, az ágazathoz tartózó képzésben folytathatják tanulmányaikat.
Az érettségi bizonyítvánnyal egyidejűleg a rendészet és közszolgálat
ágazathoz kapcsolódó végzettséget is szereznek.

ÉRETTSÉGI UTÁNI KÉPZÉSEK
-

mezőgazdasági technikus

-

állattenyésztő és állategészségügyi technikus

Érettségi után mezőgazdasági technikus
valamint állattenyésztő és állategészségügyi
technikus képzés választható iskolánkban. A
szakiránynak
megfelelő
„mezőgazdaság
ismeretek ágazati szakmai érettségi” vizsgát tett
tanulók a képzés keretei között 1 év alatt
szerezhetnek technikus végzettséget. A végzett mezőgazdasági
technikusaink gépkezelői jogosítvány kiváltására is lehetőséget kapnak,
mellyel vállalkozóként vagy alkalmazottként különböző géptípusokon (erőés munkagép, önjáró betakarítógép, fejő- és tejfeldolgozó gép, keltető gép)
munkát vállalhatnak. A technikus végzettség birtokában lényegesen jobb
esélyekkel tudnak indulni tanulóink Európai Unió által meghirdetett
pályázatokon.

2018-2019-es tanév szakközépiskolai képzései:
SZAKKÖZÉPISKOLA (3 éves szakképzés általános iskola után)
1014 Gazda
1015 Húsipari termékgyártó
1016 Pék
1017 Tejipari szakmunkás

+

a szakma megszerzése után lehetőség van
2 év alatt
érettségi vizsgát tenni
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Gazda (OKJ szám: 34 621 01)
Tanulóink a 3 éves képzés alatt állattartási,
növénytermesztési, gépüzemeltetési, környezettűz és munkavédelmi, és vállalkozási
ismereteket sajátítanak el, jártasságot szereznek
kisüzemi
termékek
feldolgozásában.
A
gyakorlati oktatás az iskola tangazdaságában
történik. Intézményünk a képzés során mezőgazdasági vontató vezetői
képzésben való részvétel lehetőségét biztosítja a tanulók számára. Végzett
diákjaink gépkezelői jogosítvány kiváltására is lehetőséget kapnak, mellyel
vállalkozóként vagy alkalmazottként különböző géptípusokon (erő- és
munkagép, fejő- és tejfeldolgozó gép) munkát vállalhatnak. A képzésben a
tanulók ösztöndíjban részesülnek.
Húsipari termékgyártó (OKJ szám: 34 541 03)
Tanulóink elsajátítják a vágóállatok vágásától a
késztermék forgalmazásáig terjedő elméleti és
gyakorlati húsipari ismereteket. A gyakorlatok
során megtanulják a sertés és marha szakszerű
bontását,
csontozását,
valamint
egyéb
húskészítmények gyártását. A gyakorlatok a
második évfolyamtól a szintvizsgát követően külső
gyakorlóhelyeken, tanulószerződés keretében,
termelési körülmények között zajlanak.
Pék (OKJ szám: 34 541 05)

Tanulóink képesek lesznek különböző
kenyerek, péksütemények előállítására,
megtanulják kezelni a sütőipari gépeket,
berendezéseket.
A
gyakorlatok
a
szintvizsgát
követően,
a
második
évfolyamtól
külső
gyakorlóhelyeken,
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tanulószerződés keretében, termelési körülmények között zajlanak. A
képzésben a tanulók ösztöndíjban részesülnek.
Tejipari szakmunkás (OKJ szám: 34 541 10)
A 2018-19-es tanévben tér vissza képzési
palettánkba a tejipari szakmunkás, amelynek
során a tanulók elsajátíthatják a tejtermékek
előállítását,
kezelését,
minősítését.
A
szintvizsgát követően a gyakorlati oktatás a
nagy múltú Tolnatej Zrt.-nél történik tanulószerződés keretei között.
FELNŐTTKÉPZÉSEK
- Mezőgazdasági technikus (esti tagozat)
- Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (esti tagozat)
- Mezőgazdasági gépésztechnikus (esti tagozat)
- Aranykalászos gazda
- Tejtermékgyártó
- Borverseny bíra
- Vincellér
- Motorfűrész kezelő
- „T” jogosítvány megszerzése
- Zöldkönyv (80 órás növényvédelmi alapképzés)
- ADR (mezőgazdasági veszélyes anyag szállító)
KOLLÉGIUM
Iskolánk
területén
álló
kollégiumunkban
valamennyi tanulónknak tudunk férőhelyet
biztosítani. A jól felszerelt, felújított 2 illetve 3
személyes fürdőszobás szobákban, valamint a
rendelkezésre álló tanulószobákban, könyvtári
olvasóban, internetes termekben nyugodt
körülmények között készülhetnek tanulóink az iskolai foglalkozásokra.
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Tanulmányaikat felzárkóztató foglalkozásokon segítjük matematika,
magyar, német, angol és szakmai tárgyakból. Szabadidejüket kulturáltan
eltölthetik a kollégiumi klubban, asztalitenisz teremben, sportcsarnokban,
könyvtárban, számítógép teremben.
Iskolánk nyílt napjai:
2017. november 11. (szombat)
2017. december 7. (csütörtök)
FM Dunántúli Agrár-szakképző Központ,
Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
7100 Szekszárd Palánk 19. Pf.:61.
Tel.: +36 74 311-277; Fax: +36 74 311-675
E-mail: csapoda@csapod-szeksz.sulinet.hu; www.csaposuli.hu
főigazgató: Simonné Szerdai Zsuzsanna; Tel: 06-70/682-4573
pályaválasztási felelős: Dr. Grósz Gergely; Tel: 06-20/468-2199
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FM DASZK,
Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
OM azonosító: 036410
Cím:
Telefon:
E-mail:
Honlap:
Igazgató:
Pályaválasztási
felelős:

7184 Lengyel, Petőfi u. 5.
74/582-513
apponyis@gmail.com
www.apponyis.sulinet.hu
Bujdosó Lászlóné
Várhegyi Erzsébet

Olyan képzéseket kínálunk, amely segítségével gazdálkodóvá válhatsz,
megvalósíthatod álmaidat és ha szeretnéd, a magad ura lehetsz. Szükség
esetén bármikor tovább képezheted magad. Nem kell elhagynod a helyet,
ahol élsz, mert a mezőgazdaság adta lehetőségek a helybeni megvalósítást
garantálják.
Minden érdeklődő fiatalt várunk!
Indítani kívánt szakmáink:
Szakgimnázium (4 + 1 év)
tagozatkód
mezőgazdasági szakmacsoport

agrárgépész
1031
érettségi után agrárvállalkozói képesítés, további tanulmányok esetén
mezőgazdasági gépész technikus

kertészet és parképítés
1032
érettségi után faiskolai kertész képesítés, további tanulmányok esetén
parképítő és -fenntartó technikus
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Szakközépiskolai képzés (3 + 2 év)

tagozatkód

- Mezőgazdasági gépész
(hiányszakma)
- Kistermelői élelmiszer-előállító,
falusi vendéglátó (hiányszakma)
- Családi gazdálkodó
- Kertész
- Virágkötő és virágkereskedő

1033
1034
1035
1036
1037

A szakmai végzettség megszerzése után (3 év) 2 éves érettségire felkészítő
képzést indítunk.
A képzések ideje alatt megszerezhető: jogosítvány
Felvételnél a korábbi tanulmányi eredmények alapján kialakított sorrendet
vesszük figyelembe.
Szakmai képzés esetén a pályaalkalmassági követelményeknek való
megfelelés a képzésre való felvétel feltétele.

Nyílt napok:

2017. október 04.
2017. december 06.
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ALAPÍTVÁNYI FENNTARTÁSÁBAN MŰKÖDŐ
TOLNA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNY
 ENERGETIKAI SZAKGIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
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Energetikai Szakgimnázium és Kollégium
Paks
7030 PAKS DÓZSA GY. ÚT 95.
TELEFON: +36 75 519-300
FAX: +36 75 414-282
eszi@eszi.hu
www.eszi.hu

Iskolánk alapítója és támogatója az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Intézményünk 2016-ban ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját.
Oktatási rendszerünk széles választékú, rugalmas. Képzési struktúránk a jelenleg
működő, illetve az új atomerőművi blokkok és a villamosenergia-ipar más
területeinek igényeire épül, de a gazdaság különféle területein is jól használható,
piacképes végzettségeket biztosít. Képzéseink a villamosipar és elektronika, a
gépészet, az informatika, a környezetvédelem, a közgazdaság, és az ügyvitel
területeihez tartoznak. Népszerű, jól hasznosítható szakmákra készítünk fel,
miközben a technikusi végzettség birtokában a felsőfokú továbbtanuláshoz is
magas szintű ismereteket nyújtunk.
A 9-12. évfolyam a közismereti képzés és a szakmai alapozás időszaka.
A komplex szakmai tantárggyal bővített érettségi vizsga lehetővé teszi több
ágazati munkakör betöltését. Érettségit követő tanévben szakmai továbbtanulási
lehetőséget kínálunk minden ágazatunkban a szakképzési évfolyamunkon, melyet
szakmai vizsga zár.
Más iskolában érettségizett, szakmailag nem előképzett fiatalok számára 2 tanév
a vizsgához vezető szakképzési idő.
Diákjaink tanulmányi előmenetele mellett nagy hangsúlyt fektetünk informatikai
fejlődésükre, nyelvtanulásuk elősegítésére, a rendszeres testnevelésre, s arra,
hogy tartalmas, vidám diákéletük legyen.
Az elmúlt években tanítványaink közül egyre többen jelentkeztek emelt szintű
érettségire és közép-, illetve felsőfokú nyelvvizsga bizonyítványt is egyre nagyobb
számban szereztek.
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KÉPZÉSI

KÍNÁLATUNK

INFORMATIKA (Tanulmányi terület kód: 11)
Tanítványainkból szoftverfejlesztők, programozók vagy rendszergazdák lesznek,
akik feladataikat korszerű számítógépes eszközökkel, webes felületeken is el
tudják látni.

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA (Tanulmányi terület kód: 12)
Az energetika területén is jól hasznosítható, keresett szakképesítést adunk.
Tanulóink jártasságot szereznek a gyengeáramú elektronikában, az
automatikában, a digitális áramkörökben és a PLC programozásban.

GÉPÉSZET (Tanulmányi terület kód: 13)
Az energetikai ágazatba, elsősorban a gépgyártás területére képezünk
szakembereket, akik jártasságot szereznek a számítógéppel segített tervezésben
és gyártásban. Végzettjeinket jó elhelyezkedési lehetőségek várják.

KÖRNYEZETVÉDELEM (Tanulmányi terület kód: 14)
Környezetünkért felelősséget érző szakembereket nevelünk, akik átlátják a
természetben zajló folyamatokat, a vizet, a levegőt és a talajt érintő problémákat,
az erőművek környezetvédelmét, és képesek ezeket hatékonyan kezelni.

KÖZGAZDASÁG (Tanulmányi terület kód: 15)
Bankok, biztosítók, vállalkozások pénzügyi működését, az adózást, a gazdaság
mozgatórugóit ismerő szakembereket képezünk.

ÜGYVITEL (Tanulmányi terület kód: 16)
Az üzleti életet jól ismerő, hatékony irodai munkára képes szakembereket
képezünk, akik jártasak rendezvények lebonyolításában, munkaszervezésben,
idegen nyelvű kapcsolattartásban.
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JELENTKEZÉS

AZ

ESZI-BE

Az Energetikai Szakgimnázium és Kollégium (OM azonosító: 036396) több
ágazatát is meg lehet jelölni a jelentkezési lapon, melyen a kiválasztott ágazat
tanulmányi területi kódját kell feltűntetni.
Fontos, hogy az ágazatok pontos sorrendjét egyértelműen adja meg a jelentkező.

FELVÉTELI

VIZSGA

ÍRÁSBELI VIZSGA:
2018. január 20. szombat 10.00 óra
Központi feladatlapok magyar nyelvből és matematikából.

SZÓBELI MEGHALLGATÁS:
2018. február 23. péntek 13.00 órától
Rövid beszélgetés, vizsgafeladatok nélküli ismerkedés.
A felvételi rangsort az általános iskolai eredmények, valamint az írásbelik
pontszáma és a szóbeli meghallgatás alapján számítjuk ki. Pontszámításunkat
részletesen olvashatod honlapunkon.
Felvételi vizsgára az általános iskolában beszerezhető jelentkezési lappal lehet
jelentkezni. Iskolánk írásbeli felvételi vizsgahely, ahová várunk minden
felvételizőt!
További információkért keresd fel honlapunkat (www.eszi.hu)!
Egyéb hasznos tudnivalókért és érdekességekért látogass el az ESZI MAGAZIN
Facebook oldalára is!

TOVÁBBTANULÁSI

NYÍLT NAP

2017. november 22-én 16.00 órától
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EGYHÁZI FENNTARTÁSÁBAN MŰKÖDŐ
TOLNA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI
INTÉZMÉNYEK
 BÉRI
BALOGH
ÁDÁM
KATOLIKUS
GIMNÁZIUM,
KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, TAMÁSI
 BONYHÁDI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM,
KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA
 SZEKSZÁRDI KOLPING KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA
ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
 TOLNAI SZENT ISTVÁN KATOLIKUS GIMNÁZIUM
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Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium, Kollégium,
Általános Iskola és Óvoda
OM azonosító: 203102
Cím:
7090 Tamási, Bezerédj u.1.
Telefon:
74/471- 633
Fax:
74/473-916
E-mail:
bbag.tamasi@gmail.com
Honlap:
www.beri-tamasi.sulinet.hu
Intézményvezető: Pécsi Gábor

Képzési profilunk
A nyelvi előkészítő oktatási forma hallatlan előnye, hogy a közel 650
nyelvi óra biztos és tartós lexikai alapot teremt a későbbi emelt szintű
nyelvoktatáshoz, így garantálva a majdani sikeres nyelvi érettségit, a
nyelvvizsgát, az élő és használható nyelvtudást.
A nyelvi előkészítő évfolyamokon 18 órában oktatjuk az idegen nyelveket
(német, angol, orosz), valamint 4 órában az informatikát. Az ötosztályos
képzésben a 9. évfolyamon 10 órában tanítjuk az első és 8 órában a
második idegen nyelvet. A 9 évfolyamos képzésben 5. osztályban 18 órát
fordítunk az első idegen nyelv tanítására. Az öt évfolyamos osztály
tanulóinak jelentkezési lapját az általános iskolák továbbítják, a nyolc
évfolyamos képzés iránt érdeklődők a jelentkezési lapjukat, - melyet a
gimnáziumunkban lehet beszerezni – közvetlenül is beadhatják hozzánk,
2018. február 19-ig.
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Nyílt napok a gimnáziumban:
2017. november 9. a leendő kilencedikeseknek,
2017. október 14. a leendő ötödikeseknek.
Gimnáziumunk hitvallása
A tamási Béri Balogh Ádám Gimnázium és Kollégium 1947-ben

alakult.
Számtalan értelmiséginek alapozta meg ismereteit, általános
műveltségét. Sok orvos, mérnök, közgazdász, jogász, tanár, tanító,
óvónő, agrár szakember került ki az iskola padjaiból.
Elsődleges célunk olyan kompetenciák kialakítása, amelyre később
sikerrel építhető fel a szaktudás a felsőoktatás műhelyeiben.
Külföldi kapcsolataink
Németország
 Stollberg
 Isernhagen
 Wurzen
Lengyelország
 Suchy Las
 Franciaország
 Montigny
Iskolai hagyományok
Szeptember: Locsi-pocsi
Október: Diáknap, Ismerkedési bál
November: Béri-verseny, Bál a gimért
December: Szalagtűző, iskolai karácsony, angol karácsony, Mikulás - mozi
Január: Sítábor
Február: Farsangi bál (diákoknak)
Április: Német húsvét
Május: Ballagás
Június: Erdei iskola és ÖKO tábor
Évi három alkalommal ifjúsági hangversenyre kerül sor a Nemzeti
Filharmónia szervezésében.

76

Működési feltételeink
Gimnáziumunkban 4+1 osztályos
és 8+1 osztályos képzés folyik. A
15 osztályos iskolában a tanulók
létszáma 370 fő körüli, a
tantestület 36 főből áll, ezért
családias légkör jellemzi.
Oktató
–
nevelő munkánk
eredményességét segíti, hogy rendelkezünk 2 informatikai és 1 kémiai
szaktanteremmel, valamint egy hangulatos, büfével ellátott aulával és
14, digitális táblával részben felszerelt tanteremmel.
A sportolás és a mindennapos testnevelés oktatásának kielégítő
feltételeit teremti meg a 600 m2-es frissen felújított tornaterem, a
konditerem és a szabadban álló sportudvar, ill. a műfüves pálya.
Kollégium
A gimnáziummal egy intézményt alkotó s egy épületben lévő
kollégium 52 férőhelyes. A diákok 4 ágyas szobákban laknak.
Emellett 1 társalgó, 1 tanulószoba, 2 vizesblokk, a gimnázium aulája,
tornaterme, ebédlője biztosítja a nyugodt tanulás, a zavartalan
kollégiumi élet kereteit.
Lakóink 10-19 éves diákok a nyolc- ill.
ötosztályos képzésnek megfelelően. Az
eltérő
korosztályok
harmonikusan,
családias légkörben élnek egymás
mellett.
A napi három tanórán kívül érdeklődési körök, szakkörök teszik
színessé a mindennapokat. A kollégium élő hagyományai:
szecskaavató, visszaszecska, mikulás, karácsony, farsang, húsvét,
lány- és fiúnap, ballagás, melyeken minden tanuló részt vesz. A
közösségi életet a diáktanács irányítja.
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Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium,
Kollégium és Általános Iskola
OM azonosító: 036378
Cím:

7150 Bonyhád, Kossuth Lajos utca 4.

Telefon:

74/451-719, 74/451-830, 74/550-014, 20/7753853

Fax:

74/550-174

E-mail:

iskola@pseg.hu

Honlap:

www.pseg.hu

Intézményvezető: Andorka Gábor igazgató
e-mail: andorka.gabor@lutheran.hu
Pályaválasztási felelős: Futár Rajmundné igh.
e-mail: futterka53@gmail.com
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FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
Sajátosságaink
 Egyházi iskolaként a hitoktatás kötelező. A diákjaink
választhatnak az evangélikus, a katolikus és a református hittan
közül.
 Tolna megyében egyedüli iskolaként folytatjuk az Arany János
Tehetséggondozó Program (AJTP) képzését.
 Iskolánk ECDL vizsgahely.
 Nyelvtanításunk előképzettség szerinti csoportosítással –
„sávban” történik. Németből DSD, angolból EURO
nyelvvizsgahely vagyunk.
 Diákjaink egészségnevelésének prioritását gazdag sportolási
lehetőségekkel biztosítjuk.
 A szociális hátrányok kompenzálására tradicionálisan jól bevált
megoldásaink vannak. (A Szolidaritási Bizottság rászorultság és
az iskolai teljesítmény arányában ösztöndíjat állapít meg.)
 Távolról érkező tanulóink számára ingyenes kollégiumi ellátást
biztosítunk a Magyarországi Evangélikus Egyház jóvoltából.
 Valamennyi tanulónk étkezési igényét az iskola menzáján ki
tudjuk elégíteni.
 Iskolánk belső életének szervezésével harmonizáljuk tanulóink
iskolán kívüli tehetséggondozását (zenei tanulmányok,
tánccsoportok, kulturális tevékenység).
 A „Csillagprogram” keretében a legtehetségesebb diákjainkkal
egyéni órarenddel, mester-tanítvány szinten foglalkozunk.
 Minőségi
környezetben,
sokszínű
kulturálisés
sportprogrammal segítjük tanulóink, lelki feltöltődését teljes
értékű személyiséggé válását.
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ISKOLÁNK KÉPZÉSI RENDJE
A 8. osztály után a következő osztályokba várjuk a jelentkezőket:
4 osztályos struktúra
A 9. B osztályunk: Idegen nyelvi – humán osztály, melyet két
csoport alkot (felvehető tanulók száma max. 30 fő)
(kód: 1000)

a) Emelt angol nyelvi csoport

Angol nyelvből az emelt óraszám (5 óra) az érettségire történő
felkészítésen túl a közép-, ill. felsőfokú nyelvvizsga letételére kínál
lehetőséget. Második idegen nyelv a német.
b) Német két tanítási nyelvű csoport
(kód: 2000)
Érettségi bizonyítványuk a kétszintű érettségi rendszerében felsőfokú
„C” típusú állami nyelvvizsga bizonyítvánnyal egyenértékű, ha
 német mint idegen nyelvből emelt szinten legalább 60%-ot
érnek el,
 két másik tantárgyból célnyelven sikeres vizsgát tesznek.
A 9. C osztályunk: reál osztály
(kód: 3000)
Emelt matematika-fizika-informatika osztály
(a felvehető tanulók száma: max. 30 fő)
A matematika, fizika, informatika iránt érdeklődő műszaki pályára
készülő tanulók számára indul. A 9. és a 10. osztályban
matematikából, fizikából és informatikából magasabb a heti óraszám.
Ez a csoport a 10. osztály végéig megszerzi a nemzetközi ECDL
számítástechnikai tanúsítványt.
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A 9. E osztályunk: reál osztály
(kód: 4000)
Emelt biológia-kémia osztály
(a felvehető tanulók száma: max. 30 fő)
Olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik fokozottabban érdeklődnek
az orvosi, egészségügyi, környezetvédelmi és agrárpályák iránt. A 9.
és a 10. osztályban biológiából és kémiából magasabb a heti
óraszám.
1+4 osztályos struktúra
A 9. F osztályunk: Arany János Tehetséggondozó Program
(a felvehető tanulók száma: max. 34 fő)
(kód: 5000)
Ide olyan tehetséges, jó képességű, motivált, majdan a
felsőoktatásban továbbtanulni szándékozó 8. osztályos tanulók
jelentkezését várjuk, akik lakóhelyük szűkös lehetőségei, családi
vagy más okok miatt örömmel fogadnák a bátorítást, a nagyobb
odafigyelést és a kiemelt tanári segítséget. Ide pályázni kell a
www.ajtp.hu vagy iskolánk honlapjáról letölthető pályázati anyaggal
– „EGYSÉGCSOMAGGAL”.
Az előkészítő évben szinte minden tárgyat csoportbontásban, az
angolt vagy a németet és az informatikát kiemelt óraszámban
tanulják, foglalkoznak önismerettel, személyiségfejlesztéssel,
tanulásmódszertannal és kommunikációval.
Az előkészítő évet követően a tanulók hagyományos tantervű
gimnáziumi oktatásban vesznek részt. Cél, hogy valamennyi diák az
érettségi vizsgáig középfokú nyelvvizsgát tegyen angol vagy német
nyelvből, megszerezze a nemzetközi ECDL számítástechnikai
tanúsítványt, és jogosítványhoz jusson. A programban tanulók
számára kötelező a kollégiumi bentlakás. (Ezek költségeit a
program biztosítja.)
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A 6. osztály után a következő osztályba várjuk a jelentkezőket:
6 osztályos struktúra
7. A osztály (A felvehető tanulók száma: max. 30 fő)
Emelt németes csoport (15 fő)
(kód: 6000)
 A tanulók 6 éven keresztül többlet tananyaggal és magasabb
óraszámban (az alapórán felül +2 órában) tanulják a német
nyelvet.
Emelt matematika csoport (15 fő)
(kód: 7000)
 A tanulók 6 éven keresztül többlet tananyaggal és magasabb
óraszámban (az alapórán felül +2 órában) tanulják a
matematikát. A 7-8. osztályban egy idegen nyelv tanulása
kötelező. A 9. évfolyamtól felveszik a második idegen nyelvet.
11.
évfolyamtól
VALAMENNYI
OSZTÁLYBAN
FAKULTÁCIÓT indítunk az érdeklődésétől és a továbbtanulási
szándékától függően: magyarból, történelemből, matematikából,
németből, angolból, fizikából, biológiából, kémiából, földrajzból,
informatikából, rajz és vizuális kultúrából, testnevelésből, illetve azon
tantárgyakból, amelyek iránt igény mutatkozik. Fakultációs
rendszerben készítjük fel a tanulókat az emelt szintű érettségi
vizsgára.
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A TENNIVALÓK LISTÁJA IDŐRENDBEN
2017. szeptember 11.
2017. október 07.
9.00 óra
2017. szeptember 30.
2017. október 20.
2017. november 15.
2017. november 25.
2017. november 29.
2017. december 08.

2017. december 12.

2017. december 13.
2018. január
19-én 9.30-tól
20-án 13.00 óráig
2018. január 20.
10.00 óra
2018. január 25.
14.00 óra
2018. január 29.
2018. február 09.

Az AJTP pályázat megjelenése www.ajtp.hu –n
Beiskolázási szülői értekezlet.
Megjelenik felvételi tájékoztatónk.
1. matematika és német/angol előkészítő szakkör.
A www.oktatas.hu honlapon megjelenik az iskolák tanulmányi
területeinek meghatározási formája.
KIFIR adatrögzítés határideje.
A www.oktatas.hu honlapon megjelenik a központi írásbelit
szervező középiskolák listája.
1. NYÍLT NAP
2. NYÍLT NAP
A központi írásbelikre jelentkezés határideje (abban az
iskolában kell leadni, ahol a gyermek az írásbelit meg akarja
írni, AJTP-re jelentkezők az első helyen megjelölt iskolában)
Az Arany János Tehetséggondozó Program pályázatainak
beérkezési határideje (abban az iskolában kell leadni, ahová
első helyen kíván jelentkezni az AJTP-be).
Központi írásbeli feladatlapjainak igénylése.
Az AJTP-be jelentkezők bentlakásos, beválogató hétvégéje

Központi írásbeli felvételi a nálunk jelentkezett tanulók
számára!
Alapos indok esetén pótlólagos írásbeli (6., 8. oszt.) és AJTP
beválogatás
A kijavított, kiértékelt írásbeli dolgozatok megtekintése.
Az AJTP pályázatok eredményéről értesítés szülőnek, tanulónak
és iskolájának.
2018. február 19.
A jelentkezési lapok eljuttatása a választott középiskolába és a
Felvételi Központnak – általános felvételi eljárás rendje szerint.
2018. február 24.
Szóbeli meghallgatás a négyosztályos és a hatosztályos
8.00 órától
képzésre jelentkezőknek.
2018. február 28./március Pótlólagos meghallgatás (előre jelzett, indokolt esetben).
01.
14.00 óra
2018. március 14.
Az iskola nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi
jegyzékét.
2018. március 21-22.
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános
iskolában.
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Szekszárdi Kolping Katolikus Szakképző Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 036416
Cím: 7100 Szekszárd Pázmány tér 4.
Telefon: 74/512-130, Fax: 74/512-131
E-mail: titkarsag@tolna.net
Honlap: http://kolping.tolna.net
Igazgató: Koller Tamás
Pályaválasztási felelős: Puskásné Molnár Lilian
Iskolánkat a szekszárdi Kolping Család Egyesület alapította 1991-ben. Az
állami feladatokat ellátó, keresztény szellemű iskola működését a Kolping
Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet(KOSZISZ) biztosítja.
Célunkat – a hátrányos helyzetű tanulók képzését, nevelését – a
németországi Kolping iskolák oktatási, nevelési elveinek hazai és helyi
viszonyokra való alkalmazásával kívánjuk elérni.
Fontosnak tartjuk, hogy minden tanulónk sikeres legyen. Hisszük, hogy
mindenkiben rejlik érték, ezt az értéket kell megtalálnunk diákjainkban, és
a lehető legnagyobb mértékben kibontakoztatni.
Az ifjakból jó családapát, családanyát, jó szakembert és jó állampolgárt
szeretnénk nevelni.
Oktatási módszerünk eltér a hagyományos szakmunkás-képzéstől,
mivel a szakmai képzésben nem válik el az elméleti és a gyakorlati
ismeretek tanítása. Ezáltal hatékonnyá válik oktató-nevelő munkánk, mert
az oktatott szakmák mindegyikéhez saját tanműhellyel rendelkezünk.
A Szekszárdi Kolping Iskola a 2018/2019-es tanévre felvételt hirdet
az alábbi képzésekre:
Központi írásbeli felvételi vizsgát nem szervezünk, a felvétel elbírálása
az általános iskolai hetedik osztályos év végi, a nyolcadik osztályos félévi
eredmények alapján történik.
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Szakgimnázium: (oktatott idegen nyelv: angol, német)


Vendéglátóipar szakközépiskolai ágazati oktatás a 9-12. évfolyamon,
a középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi
végzettség megszerzésével lehetőség a pincér szakképesítés
megszerzésére- amennyiben a tanuló az érettségi után közvetlenül nem
akar felsőoktatási intézményben továbbtanulni - a 13. évfolyamon
vendéglátásszervező-vendéglős OKJ-s szakmai képzés szerezhető
meg.
Egészségügyi
alkalmassági
és
pályaalkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges feltétel. (KIFIR kód
0001)

Szakközépiskola: (oktatott idegen nyelv: német, angol)
 3+2 évfolyamos szakközépiskolai kerettanterv alapján. Elméleti és
gyakorlati vendéglátás-turisztika szakmacsoportos oktatás; a
szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények
teljesítése után a tervezett kimenet a szakács szakképesítés
megszerzése. Egészségügyi alkalmassági és pályaalkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges feltétel. A tanulmányi
területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
tanulók is jelentkezhetnek. (KIFIR kód 0002)
 3+2 évfolyamos szakközépiskolai kerettanterv alapján. Elméleti és
gyakorlati szociális szolgáltatások szakmacsoportos oktatás; a
szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények
teljesítése után a tervezett kimenet a szociális gondozó és ápoló
szakképesítés
megszerzése.
Egészségügyi
alkalmassági
és
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
feltétel. A tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. A szociális gondozó és
ápoló szakma hiányszakma, állami ösztöndíjat kapnak a tanulók,
tanulmányi eredményük alapján (KIFIR kód 0003)
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3+2 évfolyamos szakközépiskolai kerettanterv alapján. Elméleti és
gyakorlati könnyűipar szakmacsoportos oktatás; a szakképzési
évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után a
tervezett kimenet a női szabó szakképesítés megszerzése.
Egészségügyi alkalmassági és pályaalkalmassági követelményeknek
való megfelelés szükséges feltétel. A tanulmányi területre
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek. A női szabó szakma hiányszakma, állami
ösztöndíjat kapnak a tanulók, tanulmányi eredményük alapján.
(KIFIR kód 0004)



3+2 évfolyamos szakközépiskolai kerettanterv alapján. Elméleti és
gyakorlati faipar szakmacsoportos oktatás; a szakképzési évfolyamok
és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után a tervezett
kimenet az asztalos szakképesítés megszerzése. Egészségügyi
alkalmassági és pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges feltétel. A tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. Az asztalos
szakma hiányszakma, állami ösztöndíjat kapnak a tanulók,
tanulmányi eredményük alapján. (KIFIR kód 0005)



3+2 évfolyamos szakközépiskolai kerettanterv alapján. Elméleti és
gyakorlati mezőgazdaság szakmacsoportos oktatás; a szakképzési
évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után a
tervezett kimenet a kertész szakképesítés megszerzése. Egészségügyi
alkalmassági és pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges feltétel. A tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. (KIFIR
kód 006)
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Szakiskola: (oktatott idegen nyelv: német, angol)
2 évfolyamos szakiskolai kerettantervi adaptáció, sajátos nevelési igényű
tanulók számára, SNI típusa: tanulásban akadályozott (st), a tanulmányi
területre enyhe értelmi fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek. A felvétel
kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági
szakvélemény alapján lehetséges. Egészségügyi alkalmassági és
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges feltétel.




Az elméleti és gyakorlati mezőgazdaság szakmacsoportos oktatás; a
szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények
teljesítése után tervezett kimenet a következő részszakképesítés
megszerzése:
o

virágkötő. (KIFIR kód 0007)

o

kerti munkás (KIFIR kód 0009)

o

parkgondozó (KIFIR kód 0010)

o

családellátó (KIFIR kód 0011)

Az elméleti és gyakorlati vendéglátás-turisztika szakmacsoportos
oktatás; a szakképzési évfolyamok és a szakmai és
vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet a következő
részszakképesítés megszerzése:
o

konyhai kisegítő (KIFIR kód 0008)

A képzések csak a megfelelő létszám esetén indíthatóak!
Kollégiumi
lehetséges.

elhelyezés

a

város

kollégiumaiban

Az oktatás az iskola 4 telephelyén folyik.
További információk www.kolpingiskola.hu
Iskolánk 2017. november 20-án, december 6-án és 2018. január 3án nyílt napot tart.
Szeretettel várunk minden jelentkezőt!
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Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium
OM azonosító: 036385
Cím:
Tolna, Bajcsy-Zs.u.73.
Telefon/Fax:
06 74/440 571
E-mail:
gimi@tolnaigimi.hu
Honlap:
http://www.tolnaigimi.hu
Intézményvezető: Novothné Bán Erzsébet
Pályaválasztási felelős: Pálinkás Gábor igazgatóhelyettes

Iskolánkban nem csupán a továbbhaladáshoz szükséges teljesítménynek
tulajdonítunk nagy szerepet, hanem legalább ennyire fontosnak tartjuk az
egymásra figyelést, az érzelmi intelligenciát, a közösség élményét.
Célunk, hogy mindenkit alaposan felkészítsünk a sikeres közép-, illetve
emelt szintű érettségire, és arra, hogy választott pályáján, legyen az
középfokú vagy felsőoktatási szakképzés, főiskolai vagy egyetemi képzés,
bátran elinduljon és sikerrel vegye az akadályokat.
Iskolánkban nagy figyelmet fordítunk az esetleges egyéni gondok,
problémák megoldására, valamint fontosnak tartjuk a diákokban rejlő
képességek kibontakoztatását, az egyéni motivációt.
„A hozzáadott érték nem más, mint amit a pedagógus és az intézmény
tesz hozzá ahhoz, ami a hozzájuk került tanulókban már eleve megvan.
A hozzáadott érték az iskola pedagógiai színvonalát jellemzi.” (Nahalka
István) Büszkék vagyunk arra, hogy az e szempont alapján készült
rangsorban iskolánk az országos 14. helyet foglalja el.
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Intézményünkben a sajátos nevelési igényű, beilleszkedési és tanulási
nehézséggel küzdő tanulók integrált oktatását, fejlesztését is biztosítjuk.
4 évfolyamos képzés:
1 osztály
Kód: 0102
A négy évfolyamos gimnáziumi osztályban emelt szintű nyelvi képzés
folyik, az angol nyelvet emelt óraszámban (az alap óraszámhoz képest
heti 2 többletóra) kezdő és haladó csoportban tanulják a diákok. Második
idegen nyelvként választható a német, az orosz vagy az olasz nyelv. (A
jelentkezők létszámának függvényében indul egy-egy csoport.)
Matematikából heti 1 többletórát biztosítunk a tanulók számára, míg a
humán tantárgyakat a 11-12. évfolyamon tanulhatják magasabb
óraszámban a diákok.
Felvételi vizsga nincs, a felvételről az elméleti tantárgyak (magyar nyelv
és irodalom, történelem, matematika, egy idegen nyelv, informatika, fizika,
kémia, biológia, földrajz) 7. év végi és 8. félévi eredménye alapján készített
rangsor szerint döntünk.
Nyílt nap:
2017. november 24. (péntek) 8-12 óra 30 percig
2017. november 25. (szombat) 8-10 óráig
6 évfolyamos képzés:
1 osztály
Kód: 0101
A hat évfolyamos gimnáziumi osztályban az angol vagy német nyelvet
emelt szinten (heti 5 órában) tanulják a diákok.
Második idegen nyelvként választható a német/angol, az orosz vagy az
olasz nyelv. (A jelentkezők létszámának függvényében indul egy-egy
csoport.) Matematikából heti 1 többletórát biztosítunk a tanulók számára,
míg a humán tantárgyakat az 11-12. évfolyamon tanulhatják magasabb
óraszámban a diákok.
Felvételi vizsga nincs, a felvételről az elméleti tantárgyak (magyar nyelv
és irodalom, történelem, matematika, egy idegen nyelv, informatika,
természetismeret) 5. év végi és 6. félévi eredménye alapján készített
rangsor szerint döntünk.
Nyílt nap:
2017. december 01. (péntek) 8-12 óra 30 percig
2017. december 02. (szombat) 8-10 óráig
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Az eredményes felkészülés érdekében a matematikát, az informatikát, az
idegen nyelveket csoportbontásban tanulják a diákok. Az emelt szintű
érettségi vizsgára való magas óraszámú felkészítés külön csoportokban
történik évfolyamonként. Választható felkészítő foglalkozások: magyar
nyelv és irodalom, történelem, matematika, fizika, biológia, kémia,
informatika, földrajz, testnevelés, rajz.
Az iskola közvetlen környezetében (udvarán) zajló fejlesztések
(sportpálya, uszoda építése) biztosítják, hogy még változatosabb,
eredményesebb legyen a sportélet, a közép- vagy emelt szintű testnevelés
érettségi.
A jól felszerelt informatikai, nyelvi szaktantermek, az interaktív táblák, a
tanulói laptopok lehetővé teszik „digitális írástudás” fejlesztését. A
rendhagyó órák, a tehetséggondozó szakkörök, foglalkozások, a
délutáni sportfoglalkozások, a diákok által szervezett iskolai programok
(gólyaavató, szalagtűző, karácsonyi projekt, diáknap), az iskola által
szervezett tanórán, iskolán kívüli programok, a nemzetközi projektekben
való részvétel teszik mozgalmassá a diákéletet.
Érdeklődni lehet személyesen, telefonon vagy e-mailben; nézze meg
honlapunkat, keressen minket a Facebookon!
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NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
FENNTARTÁSÁBAN MŰKÖDŐ
TOLNA MEGYEI
KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK
 SZEKSZÁRDI SZC ADY ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA
ÉS KOLLÉGIUMA, SZEKSZÁRD
 SZEKSZÁRDI
SZC
APÁCZAI
CSERE
JÁNOS
SZAKGIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA, DOMBÓVÁR
 SZEKSZÁRDI SZC BEZERÉDJ ISTVÁN SZAKKÉPZŐ
ISKOLÁJA, SZEKSZÁRD
 SZEKSZÁRDI SZC ESTERHÁZY MIKLÓS SZAKKÉPZŐ
ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA, DOMBÓVÁR
 SZEKSZÁRDI SZC EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS
SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA, SZEKSZÁRD
 SZEKSZÁRDI SZC I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA,
PAKS
 SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ
ISKOLÁJA, DUNAFÖLDVÁR
 SZEKSZÁRDI SZC PERCZEL MÓR SZAKKÉPZŐ
ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA, BONYHÁD
 SZEKSZÁRDI SZC VÁLYI PÉTER SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA
ÉS KOLLÉGIUMA, TAMÁSI
 SZEKSZÁRDI
SZC
VENDÉGLÁTÓ
SZAKKÉPZŐ
ISKOLÁJA, SZEKSZÁRD
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Cím: 7100, Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.
Tel.: 74/529-333; Fax: 74/529-330
E-mail: centrum@szekszardiszc.hu
Honlap: www.szekszardiszc.hu
OM azonosító 203054
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Elérhetőségek
Szekszárdi Szakképzési Centrum
Cím: Szekszárd, Széchenyi u. 2-14
Tel: 74/529-333
Fax: 74/529-330
Központi e-mail: centrum@szekszardiszc.hu
Felnőttképzés: felnottkepzes@szekszardiszc.hu
Felnőttoktatás: felnottoktatas@szekszardiszc.hu

Vezetőség:
Ábrahám Norbert főigazgató
Éles Márta gazdasági főigazgató-helyettes

Továbbtanulással kapcsolatban érdeklődni lehet:
Tel: 74/529-333
Központi e-mail: centrum@szekszardiszc.hu
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Nyílt napok tagintézményeinkben
Tagintézmény
Szekszárdi SZC Magyar László Szakképző Iskolája
7020 Dunaföldvár Templom utca 9.
Telefon: 75/541-266; 75/677-032
e-mail: titkarsag@magyarlaszlo.szekszardiszc.hu
Szekszárdi SZC Apáczai Csere János
Szakgimnáziuma és Kollégiuma
7200 Dombóvár Arany János tér 21.
Telefon: 74/565-040
e-mail: titkarsag@apaczai.szekszardiszc.hu
Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája
és Kollégiuma
7200 Dombóvár Pannónia u. 21.
Telefon: 74/466-725/25 mellék
e-mail: titkarsag@esterhazy.szekszardiszc.hu
Szekszárdi SZC Ady Endre Szakképző Iskolája és
Kollégiuma
7100 Szekszárd Széchenyi u. 2-14.
Telefon: 74/529-333
e-mail: titkarsag@szentlaszlo.szekszardiszc.hu
Szekszárdi SZC Vendéglátó Szakképző Iskolája
7100 Szekszárd Hunyadi u. 7.
Telefon: 74/510-172
e-mail: titkarsag@vendeglato.szekszardiszc.hu
Szekszárdi SZC Bezerédj István Szakképző Iskolája
7100 Szekszárd Szent László u. 8-12.
Telefon: 74/316-463
e-mail: titkarsag@bezeredj.szekszardiszc.hu
Szekszárdi SZC Egészségügyi és Szociális Szakképző
Iskolája és Kollégiuma
7100 Szekszárd Szent-Györgyi Albert u. 8-10.
Telefon: 74/511-920
e-mail: titkarsag@egeszsegugyi.szekszardiszc.hu
Szekszárdi SZC Perczel Mór Szakképző Iskolája és
Kollégiuma
7150 Bonyhád Széchenyi tér 18.
Telefon:74/451-918; 74/451-424
e-mail: titkarsag@perczel.szekszardiszc.hu
Szekszárdi SZC Vályi Péter Szakképző Iskolája és
Kollégiuma
7090 Tamási Deák F. u. 6-8.
Telefon:74/471-127
e-mail: titkarsag@valyipeter.szekszardiszc.hu
Szekszárdi SZC I. István Szakképző Iskolája
7030 Paks Iskola u. 7.
Telefon: 75/311-278
e-mail: titkarsag@iistván.szekszardiszc.hu

1. nap

2. nap

2017.11.23.

2017.12.12.

2017.11.13.

2017.11.28.

2017.10.25.

2017.11.29.

2017. 11.09.
(NYITOTT
MŰHELYEK)
2016. 11. 10.
(NYÍLT NAP)
2017. 11.09.
(NYITOTT
MŰHELYEK
TANÉTTEREM SZÉCHENYI

2017.01.12.

2017.12.04.

UTCA 2-14.)

2017. 11. 20.
(NYÍLT NAP)
2017.11.25.

2017.12.01.

2017.11.10.

2017.12.15.

2017.11.23.

2018.01.05.

2017.11.23-24.

2018.01.08-09.

2017.10.26.

2018.01.30.
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Szekszárdi SZC Ady Endre
Szakképző Iskolája és
Kollégiuma
OM azonosító: 203054
Cím:
Telefon:
E-mail:
Honlap:
Igazgató:
Pályaválasztási felelős:

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.
06/74-529-333; Fax: 06/74-529-334
titkarsag@adyendre.szekszardiszc.hu
www.adyendre.szekszardiszc.hu
Juhász Gábor
Molnárné Lugosi Rózsa

Az iskola története 1928-ig vezethető vissza, amikor megalakult
Szekszárdon az Ipari Tanonciskola.
1971-től az iskola a sokak számára még
ma
is
ismert
505.sz.
Ipari
Szakmunkásképző Intézet nevet viselte.
Az 505-ös már akkoriban is Tolna
megye legnagyobb szakképző iskolája
volt közel 2000 diákjával. Az iskola
1994-től 2007-ig az Ady Endre
Középiskola nevet viselte.
2004-től nyelvi előkészítő képzés egészítette ki az iskolai profilt.
Iskolánk jelentős fejlesztések eredményeként 2007. augusztus 01-től a
Szent László Egységes Középiskola, majd 2008. július 1-től a Szent
László Szakképző Iskola (TISZK) Székhely Intézményeként működött.
A Szekszárdi Szakképzési Centrum 2015.07.01-én alakult meg, ahol
tagintézményként működtünk tovább.
2016.szeptember 1-től újra Adyként a Szekszárdi SZC Ady Endre
Szakképző Iskolája és Kollégiuma néven folytatja munkáját Tolna megye
legnagyobb szakképző intézménye.
Elsődleges feladatunk továbbra is a műszaki szakemberek képzése.
A szakgimnázium, illetve a szakközépiskola elvégzése után nyitva áll az út
az érettségi, a szakmaszerzés és a továbbtanulás felé egyaránt. Szakképző
évfolyamainkra már a nyolcadik osztály elvégzése után is várjuk a
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jelentkezőket. A 3 éves szakképzés bevezetésének úttörőjeként első
osztályunk 2013-ban végzett ebben a képzési formában. Iskolánk komoly
tapasztalatokkal rendelkezik az új képzési formát illetően.
Referenciaintézményként iskolai jó gyakorlataink országosan is elérhetővé
váltak. Szakmai matematika és pályaorientációs jó gyakorlataink segítik
tanulóinkat a számukra legkedvezőbb szakma kiválasztásában.
SZAKGIMNÁZIUM
A tanulók a 8. osztály után az új típusú szakgimnáziumi osztályokba
jelentkezhetnek. A megjelölt ágazatokhoz 3-s, illetve 5-ös szintű OKJ-s
szakmák kapcsolódnak, amelyekkel az új típusú szakmai érettségi letétele
után munka vállalható. Az érettségi vizsga megkezdésének 2016.01.01-től
feltétele az 50 órás közösségi szolgálat teljesítése. Kiterjedt
partnerhálózatunk révén tanulóinknak sokféle helyszínt és területet
kínálunk ennek teljesítéséhez.
A szakmai érettségi adott szakterületen további tanulásra jogosít, amelynek
keretében különféle szakképesítések szerezhetőek minden ágazatban a
sikeres érettségi után iskolánkban a korábbi szakirányú tanulmányok
beszámítása esetén akár 1 év alatt. A beiratkozás feltétele az orvosi
alkalmasság. Hiányszakmát tanuló diákjaink a szakmai záróvizsga
tanévében tanulmányi ösztöndíjat kapnak az iskolától (10.000 Ft – 50.000
Ft)
SZAKKÖZÉPISKOLA
Szakközépiskolánkban a 2018/2019. tanévben a megújult, új típusú
szakképzésben indítjuk képzéseinket.
A képzés keretében 8. általános iskolai végzettséggel rendelkezők először a
3 éves, szakmai vizsgára történő felkészítésbe kapcsolódhatnak be.
Tanulmányaik során a szakképzés megkezdéséhez szükséges
kompetenciákat és tudáselemeket a 9. évfolyam sikeres elvégzésével
szerezhetik meg, szakmai gyakorlatukat az iskola tanműhelyeiben
biztosítjuk. A tanulók a 9. évfolyam végén szintvizsgát tesznek. Ezt
követően tanulószerződést köthetnek a gyakorlati oktatás céljából és a 10.
évfolyamtól kezdve külső szakmai partnereinknél (gazdálkodó
szervezetnél, egyéni vállalkozónál stb…) teljesítik szakmai gyakorlataikat.
A sikeres szakmai záróvizsga után (OKJ-s bizonyítvány megszerzése)
következik a két éves érettségire felkészítő szakasz. Ezt az érettségi vizsga
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zárja. Az érettségi vizsga választható 5. tárgyának a szakmai végzettséget
számítja be az iskola. A beiratkozás feltétele (kivéve a kétéves érettségire
felkészítő szakaszt) az orvosi alkalmasság.
Iskolánkban biztosítjuk a mindennapos testnevelés és sportolás lehetőségét.
Igény, illetve a hiányszakmákban tanulóknak törvényi kötelezettségünk
szerint biztosítunk tantárgyi korrepetálást, amelyek a tananyag
elsajátításában, gyakorlásában nyújtunk segítséget. Hiányszakmát tanuló
diákjaink tanulmányi ösztöndíjat kapnak az iskolától (10000 FT - 35000
FT)
Intézményünkben működik a Felelős vagyok érted Alapítvány és a Diákélet
Egyesület, amelyek segítségével támogatást tudunk adni a jól tanuló, illetve
a rászoruló tanulóknak, sportolási lehetőségeket, verseny- nevezési díjakat,
kulturális rendezvények belépőjét finanszírozunk, kirándulásokhoz
támogatást adunk.
Iskolánk kollégiummal, konyhával és ebédlővel rendelkezik.
Az iskola területén található a Fiúkollégiumunk, ahol akár 100 tanuló
elhelyezése biztosított. A lányok a szakképzési centrumunk Egészségügyi
Tagintézményének területén található Lánykollégiumában kaphatnak
színvonalas szállást. A kollégiumban a tanuláshoz segítséget kapnak a
fiatalok a nevelőtanároktól.
Képzéseink:

Informatika

XIII.

4 év

Villamosipar
és elektronika

XI.

4 év

Gépészet

IX.

4 év

Gépészet

IX.

4 év

Érettségivel szerzett
OKJ szakképesítés

Kimenet – OKJ
szerinti szakképesítés

52 481 02 Irodai
informatikus
51 523 01 PLC
programozó
31 521 10 Gyártósori
gépész
52 522 04 Villamos
berendezés szerelője és
üzemeltető

informatikai
rendszerüzemeltető
erősáramú
elektrotechnikus
gépgyártástechnológiai technikus
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Mechatronikai
technikus

Tagozatkód

Ágazat

Ágaz
at
szám
a

Tanulmányi idő

szakgimnázium

0400
0401
0403
0404

Ágazat

Ágaz
at
szám
a

Közlekedésgé
pész

XXII
.

4 év

Szépészet

XXX
.
XXX
.
XXX
VIII

4 év

XXX
VIII

4 év

-

2 év

Szépészet
Rendészet
Honvédelem
Szakmunkások
szakközépisko
lája **

4 év
4 év

Érettségivel szerzett
OKJ szakképesítés

31 525 01
Kerékpárszerelő és
32 582 02 Építő- és
anyagmozgató gép
kezelője
52 815 03 Férfi fodrászborbély
52 815 04
Szépségtanácsadó
52 345 04 Közszolgálati
ügykezelő
52 863 01
Honvéd kadét, igazgatási
ügykezelő

Kimenet – OKJ
szerinti szakképesítés

autószerelő + autó
technikus

0405

fodrász

0406

kozmetikus

0407

közszolgálati
ügyintéző
honvédelmi igazgatási
ügyintéző

-

Tagozatkód

Tanulmányi idő

szakgimnázium

-

0408
0409

-

OKJ szerinti
szakképesítés

Tag
ozatkód

szakközépiskola
OKJ szám

Tanulmányi idő

Tanult idegen
nyelv

34 543 02

3 év

angol vagy német

0409

Gépi forgácsoló (H)

34 521 03

3 év

angol vagy német

0410

Gépjármű mechatronikus

34 525 02

3 év

angol vagy német

0411

Hegesztő (H)

34 521 06

3 év

angol vagy német

0412

Karosszérialakatos

34 525 06

3 év

angol vagy német

0413

Kőműves (H)

34 582 14

3 év

angol vagy német

0414

Női szabó (H)*

34 542 06

3 év

angol vagy német

0415

Szerszámkészítő (H)

34 521 10

3 év

angol vagy német

0416

Szárazépítő

34 582 10

3 év

angol vagy német

0417

34 522 04

3 év

angol vagy német

0418

Asztalos (H)
*

*

*

*

Villanyszerelő (H)

*
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érettségi utáni képzéseink
OKJ szám

Tanulmányi
idő

Ráépülésben tanulható
szakképesítés

54 525 02

1 vagy 2 év

Autó technikus (1 év)

54 521 03

1 vagy 2 év

CNC gépkezelő (1 év)

54 523 04

2 év

Informatikai rendszer
üzemeltető

54 481 06

1 vagy 2 év

Erősáramú
elektrotechnikus (H)*

54 522 01

1 vagy 2 év

Magasépítő technikus

54 582 03

2 év

Fodrász

54 815 01

1 vagy 2 év

Kozmetikus

54 815 02

1 vagy 2 év

OKJ szerinti
szakképesítés
Autószerelő
Gépgyártástechnológiai technikus
(H)*
Mechatronikai
technikus

1 év a képzési idő, ha szakirányban tanul tovább az érettségi után a tanuló.
Felnőttoktatásban, illetve a felnőttképzésben induló képzéseinkről a
titkárságon és a vezetőség tagjaitól kapható információ.
(H)* hiányszakma, az itt tanuló diák ösztöndíjat kaphat tanulmányi eredménye alapján
** Csak olyan szakmunkás bizonyítvánnyal lehet jelentkezni a képzésre, melynek
képzésében szerepelt közismereti tartalom.

Tanulóink idegen nyelvként angol vagy német nyelv között választhatnak.
Felvételi
követelmény:

Kollégium:

Felvételi vizsga nincs. A Honvéd kadét és a Rendészeti
szakgimnáziumban elbeszélgetésen és fizikai felmérésen
vesznek részt a jelentkezők.
A 8. osztályos jelentkezőknél mindkét iskolatípusban az
általános iskolából hozott 7. év végi és 8. félévi jegyeket
vesszük figyelembe (kivéve: testnevelés /rendészetnél és
a honvédelemnél figyelembe vesszük/, ének, rajz).
Igény esetén minden lány és fiú tanulónknak biztosítunk
kollégiumi férőhelyet.
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Nyílt napok

2017. november 9.
(csütörtök)
2017. november 10.
(péntek)
2018. január 12.
(péntek)

100

8-12 óra
8-13 óra

nyitott
műhelyek
nyílt nap

10-13 óra

nyílt nap

Szekszárdi SZC Apáczai Csere
János Szakgimnáziuma és
Kollégiuma
Cím:
Telefon:
Titkárság:

7201, Dombóvár Arany János tér 21.
Porta: 74/565-040
74/466-929,
Kollégium: 74/565-041
E-mail:
titkarsag@apaczai.szekszardiszc.hu
Honlap:
www.apaczai.szekszardiszc.hu
Igazgató:
Gaál János
OM azonosító: 203054

Tájékoztató füzet a 2018/2019-es tanév
szakgimnáziumi képzéseiről:
 0300 Közlekedési szak


0301 Közgazdasági szak



0302 Informatika szak



0303 Belügyi, rendészeti szak



0304 Kereskedelmi szak



0305 Közlekedésgépészet

Belügyi, rendészeti szak
Rendészeti pálya iránt érdeklődő, jó fizikumú, kiváló erőnlétű, példás
magatartású fiatalokat várunk erre a szakra, akiket érdekel a rend-és
vagyonvédelem, terveik között szerepel a rendőri, esetleg tűzoltói pálya.
A 9. évfolyamon heti 11 órában, a 10. évfolyamon heti 12 órában, a 11- 12.
évfolyamon heti 10 órában tanítjuk a szakmai ismereteket.
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Szakmai tantárgyak:
 Közszolgálati ügyintézői ismeretek
 Magánbiztonság és vagyonvédelem
 Rendvédelmi szervek és alapfeladatok
 Közszolgálati ügyintézői ismeretek
 Rendészeti szakmai idegen nyelv, szakmai informatika
 Önvédelem és intézkedés taktika gyakorlat
 Ügyviteli ismeretek
 Közszolgálati ügyintézői ismeretek
Idegen nyelvi kínálatunk ezen a tagozaton: angol vagy német.
Kötelező a komplex szakmai érettségi vizsga!
A 10. és a 11. évfolyamot követően az iskolai képzést összefüggő nyári
szakmai gyakorlat követi a következő formákban a 10. évfolyam után
rendőrségi és katasztrófavédelmi gyakorlatra, a 11. évfolyam után
rendőrségi és vagyonvédelmi gyakorlatra kerül sor.
Az érettségi vizsgával együtt közszolgálati ügykezelő végzettség
szerezhető.
Az érettségi vizsgát és a komplex szakmai vizsgát követően iskolánkban a
közszolgálati ügyintéző szakmát 1 év alatt elsajátíthatod, illetve lehetőség
van továbbtanulásra egyetemen vagy főiskolán, vagy a belügyi
szakképzések közül lehet választani. (pl. határrendészeti, bűnügyi,
közlekedésrendészeti, közrendvédelmi).
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Közlekedésgépészeti szak
Gépészeti ismeretek után érdeklődő, vasúti pálya felé orientálódó,
gyakorlati érzékkel rendelkező tanulókat keresünk ebbe a szakmacsoportba.
Szakmai tantárgyak:
 Gépészeti alapok
 Gépészeti kötések
 Vezérléstechnika
 Gépkezelő általános ismeretei
 Emelőgép-kezelő speciális feladatai
 Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője feladatai
Az érettségi vizsgával együtt jármű- és gépszerelő, valamint építő- és
anyagmozgatógép kezelője végzettség szerezhető.
Idegen nyelvi kínálatunk ezen a tagozaton: angol vagy német. Az érettségi
vizsgát és a komplex szakmai vizsgát követően iskolánkban a vasúti jármű
villamos rendszereinek szerelője szakmát 1 év alatt elsajátíthatod.
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Kereskedelmi szak
Kereskedelmi tagozatra azokat a tanulókat várjuk, akik a kereskedelem
iránt érdeklődnek.
A 9. évfolyamon heti 11 órában, a 10. évfolyamon heti 12 órában, a 11- 12.
évfolyamon heti 10 órában tanítjuk a szakmai ismereteket.
Szakmai tantárgyak:
 Kereskedelmi ismeretek
 Eladástan
 A főbb árucsoportok forgalmazása
 Kereskedelmi gazdálkodás
 Vállalkozási, vezetési ismeretek
 A ruházati cikkek és a vegyes iparcikkek forgalmazása
Idegen nyelvi kínálatunk ezen a tagozaton: angol vagy német.
Kötelező a komplex szakmai érettségi vizsga!
Az érettségi vizsgával együtt eladó végzettség szerezhető.
A 10. és a 11. évfolyamot követően az iskolai képzést összefüggő nyári
szakmai gyakorlat követi.
Az érettségi vizsgát és a komplex szakmai vizsgát követően iskolánkban a
Kereskedő szakmát 1 év alatt elsajátíthatod. Így a szakgimnázium szakmai
tárgyai az OKJ-s szakképzésből 1 teljes évet kiváltanak. Természetesen
lehetőség van továbbtanulásra egyetemen vagy főiskolán, akár az érettségi
vizsga, akár a szakmai vizsga után.
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Informatika szak
Informatika tagozatra azokat a tanulókat várjuk, akik a számítástechnika
korszerű szoftver és hardver eszközei iránt érdeklődnek, terveik között
szerepel a számítógépes programozás, hálózatépítés.
A 9. évfolyamon heti 11 órában, a10. évfolyamon heti 12 órában, a 11- 12.
évfolyamon heti 9-10 órában tanítjuk a szakmai ismereteket.
Szakmai tantárgyak:
 Irodai szoftverek
 IT alapok (elmélet, gyakorlat)
 Programozás és adatbáziskezelés (elmélet, gyakorlat)
 IT szakmai angol nyelv
 Hálózati ismeretek (elmélet, gyakorlat)
 Linux alapok
Idegen nyelvi kínálatunk ezen a tagozaton: angol, szakmai angol.
Kötelező a komplex szakmai érettségi vizsga!
Az érettségi vizsgával együtt irodai informatikus végzettség szerezhető.
Összefüggő nyári szakmai gyakorlat nincs.
Az érettségi vizsgát és a komplex szakmai vizsgát követően iskolánkban az
Informatikai rendszerüzemeltető, a Gazdasági informatikus, az IT
mentor vagy a Műszaki informatikus általad választott szakmát 1 év alatt
elsajátíthatod. Így a szakgimnázium szakmai tárgyai az OKJ-s
szakképzésből 1 teljes évet kiváltanak. Természetesen lehetőség van
továbbtanulásra egyetemen vagy főiskolán, akár az érettségi
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Közgazdasági szak
A közgazdasági szakmacsoportba a vállalkozások, az ügyviteli feladatok, a
pénzügyek után érdeklődő, pénzügyi, számviteli pályára készülő tanulókat
várjuk.
A 9. évfolyamon heti 11 órában, a 10. évfolyamon heti 12 órában, a 11- 12.
évfolyamon heti 10 órában tanítjuk a szakmai ismereteket.
Szakmai tantárgyak:
 Ügyviteli ismeretek
 Gazdasági és jogi alapismeretek
 Ügyviteli gyakorlat
 Statisztika (elmélet, gyakorlat)
 Pénzügy (elmélet, gyakorlat)
 Számvitel (elmélet, gyakorlat)
 Adózási alapismeretek
Idegen nyelvi kínálatunk ezen a tagozaton: angol vagy német.
Kötelező a komplex szakmai érettségi vizsga!
Az érettségi vizsgával együtt Pályázati –támogatási munkatárs végzettség
szerezhető.
Összefüggő nyári szakmai gyakorlat nincs.
Az érettségi vizsgát és a komplex szakmai vizsgát követően iskolánkban a
pénzügyi termékértékesítő vagy a pénzügyi számviteli ügyintéző
szakmát 1 év alatt elsajátíthatod. Így a szakgimnázium szakmai tárgyai az
OKJ-s szakképzésből 1 teljes évet kiváltanak. Természetesen lehetőség van
továbbtanulásra egyetemen vagy főiskolán, akár az érettségi vizsga, akár a
szakmai vizsga után.
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Közlekedési szak
Erre a tagozatra azokat a tanulókat várjuk, akik a közúti-, vízi-, kötöttpályás
ill. légi közlekedés iránt érdeklődnek. Beiratkozáskor egészségügyi
alkalmassági vizsgálatot szervezünk.
A 9. évfolyamon heti 11 órában, a 10. évfolyamon heti 12 órában, a 11- 12.
évfolyamon heti 10 órában tanítjuk a szakmai ismereteket.
Szakmai tantárgyak
 Közlekedési alapismereteket
 Biztosítóberendezések
 Közlekedés üzemvitel
 Jelzési ismeretek
 Forgalmi ismeretek
 Vasútföldrajz
A 10. és a 11. évfolyamot követően az iskolai képzést összefüggő nyári
szakmai gyakorlat követi.
Kötelező érettségi tantárgy: Komplex szakmai gyakorlati vizsga.
Az érettségi vizsgával együtt Váltókezelő végzettség szerezhető.
Választható idegen nyelv: német vagy angol.
Az érettségi vizsgát és a komplex szakmai vizsgát követően iskolánkban a
vasútforgalmi szolgálattevő szakmát 1 év alatt elsajátíthatod. Tehát a
szakgimnázium szakmai tárgyai az OKJ-s szakképzésből 1 teljes évet
kiváltanak. Természetes lehetőség van továbbtanulásra egyetemen vagy
főiskolán, akár az érettségi vizsga, akár a szakmai vizsga után.
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Szekszárdi SZC Bezerédj
István Szakképző Iskolája
Cím:
7100 Szekszárd, Szent László u. 8-12.
Telefon:
74/315-177; Fax: 74/316-463
E-mail:
titkarsag@bezeredj.szekszardiszc.hu
Honlap:
www.bezeredj.szekszardiszc.hu
Igazgató:
Szabóné Kiss Erzsébet
Szakmai igazgatóhelyettes: Sluzek Éva
Pályaválasztási felelős: Balogh Attila igazgatóhelyettes
OM azonosító:
203054
FEDEZD FEL A „KERI”-T!
A „KERI”-ként ismert Szekszárdi SZC Bezerédj István Szakképző
Iskolája fennállása óta gazdasági képzést folytat. A mindenkor érvényes
kereskedelmi és közgazdasági ismereteket nyújtó oktatási, képzési kínálat a
munkaerőpiac igényeinek megfelelően, folyamatosan változik, megújul,
ahogy ezt a képzési kínálatunk is mutatja.
Elmondhatjuk, hogy az alapvető gazdasági tudás ma már az általános
műveltség része. A szakmai ismeretszerzés mellett mindenki előtt nyitott a
lehetőség, hogy jól használható tudást kapjon.
A tanulás természetesen csak egy része az iskola életének. Fontosak
hagyományaink, melyeket tisztelettel ápolunk 96 éve.
Nálunk tanulni nem csak tanórán lehet! A megszerzett tudás gyakorlatban
való alkalmazását szolgálják a különféle kiállításokon, versenyeken való
bemutatkozások. A tanirodákban a diákok megismerkedhetnek szimulált
vállalatoknak a belső életével. Az elméleti tudás megmérettetésére a
közismereti és szakmai versenyek teremtenek lehetőséget.
Egy diák élete azonban nem csupán tanulásból áll. A diákönkormányzat
szabadidős programok szervezésével (szecskaavató, diáknap, vetélkedők,
előadások, múzeum- és színházlátogatás) teszi színesebbé a diákéletet. A
hagyományőrző rendezvényeink (Bezerédj-nap, szalagtűző, karácsony,
farsang, diáknap, ballagás) mellett sportfoglalkozások, szakkörök,
versenyfelkészítők várják az érdeklődőket.
Megfelelően felszerelt informatikatermek, tanirodák, tanműhelyek és
11 digitális táblával rendelkező tanterem is segítik a tanulni vágyókat.
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Igény esetén törvényi kötelezettségünk szerint biztosítunk tantárgyi
korrepetálásokat, tehetséggondozó foglalkozásokat és érettségire,
szakmai vizsgákra felkészítőket.
A sajátos nevelési igényű és tanulási nehézséggel küzdő tanulóink
számára az „utazó” gyógypedagógus szolgálat szakemberei tartanak
fejlesztő foglalkozásokat.
Iskolánkban szakgimnáziumi és szakközépiskolai képzések, valamint
érettségire épülő szakképzések folynak.
A 2018-2019. tanévben 4, illetve 5 éves (nyelvi előkészítő)
szakgimnáziumi képzéseket és 3 éves szakközépiskolai képzéseket
kínálunk a pályaválasztás előtt álló 8. osztályos tanulóknak.
SZAKGIMNÁZIUM
A 8. osztályt sikeresen befejezőknek 5 szakgimnáziumi ágazatban 4
osztályt tervezünk indítani:
9-12. évfolyam:

9-13. évfolyam (nyelvi előkészítő osztály):

- kereskedelem ágazat /1 osztály/

- közlekedés, szállítmányozás

- közgazdaság ágazat /1 osztály/

és logisztika ágazat /0,5 osztály/

- ügyvitel ágazat /0,5 osztály/

- turisztika ágazat /0,5 osztály/

- turisztika ágazat / 0,5 osztály/
 Ha valaki szeret irányítani, ellenőrizni, szívesen látna el kereskedelmi
feladatokat, szeretné egy bolt arculatát kialakítani, akkor a
KERESKEDELEM ágazatot érdemes választania.
 Ha valaki szeret leveleket írni, titkári, adminisztratív feladatokat ellátni,
akkor az ÜGYVITEL ágazat választása lesz számára ideális.
 Ha valakit érdekel a bankok és a pénz világa, szeretné megismerni az
adózás legfontosabb szabályait, akkor számára a KÖZGAZDASÁG
ágazat választására kell gondolnia.
 Ha valakit érdekelnek a bel- és külföldi utazások, fesztiválok, értékeli a
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történelmi és művészeti kincseket, akkor számára a TURISZTIKA lesz
a legjobb választás.
 És ha valakit érdekel a fuvarozás, árutovábbítás, nemzetközi
szállítmányozással kapcsolatos ügyintézői tevékenységet végezne, akkor
a KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉS LOGISZTIKA
ágazatot érdemes választania.
8. évfolyam utáni képzések
SZAKGIMNÁZIUM

Ágazat

Ágazat
száma

Tanulmányi
idő

Az érettségi
keretében
megszerezhető
szakképesítés

Érettségi utáni
OKJ-s
végzettség
(+ 1 év)

Kereskedelem

XXVI.

4 év

eladó

kereskedő

Közgazdaság

XXIV.

4 év

pályázati-támogatási
asszisztens

Ügyvitel

XXV.

4 év

ügyfélszolgálati
ügyintéző

pénzügyiszámviteli
ügyintéző
irodai titkár

Turisztika

XXVIII.

4 év

szállodai recepciós

Turisztika

XXVIII.

5 év

szállodai recepciós

XL.

5 év

vállalkozási
ügyintéző

Közlekedés,
szállítmányozás és
logisztika
A 4

turisztikai
szervező,
értékesítő
idegenvezető
logisztikai és
szállítmányozási ügyintéző

Tanult
idegen
nyelv
angol
vagy
német
angol
vagy
német
angol
vagy
német
angol
vagy
német
angol
angol

Tagozatkód

0600
0601
0602
0603
0604
0605

éves szakgimnáziumi képzés keretében az általunk kínált
szakirányoknak megfelelő kerettanterv alapján a tanulók az általános
iskolában meglévő főtantárgyak mellett szakmai tárgyakat is tanulnak, és
a 4. év végén szakmai érettségi vizsgát is tesznek. Érettségi vizsga után 1
év alatt OKJ-s szakképzés keretében további végzettségeket lehet szerezni.
Sőt, egy újabb 1 év a második szakma megszerzésére is lehetőséget kínál
ingyenesen, de már a felnőttoktatás keretében.
Az érettségi vizsgára jelentkezésnek 2016. január 1-től feltétele az 50
órás közösségi szolgálat teljesítése, melyhez sokféle helyszínt kínálunk.

110

SZAKKÖZÉPISKOLA
3 éves szakképzés: 9-11. évfolyam: eladó
Azokat az általános iskola 8. osztályát sikeresen elvégző tanulókat
várjuk a szakközépiskolába, akik szeretnének 3 év alatt szakmát szerezni
és a kereskedelemben elhelyezkedni.
A tanulók a 9. évfolyamon iskolai keretek között alapozzák meg a
szakmai elméleti és gyakorlati ismereteiket és a szükséges
kompetenciákat. A tanulók a 9. évfolyam végén szintvizsgát tesznek. Ezt
követően kerül sor a tanulószerződés megkötésére, amely alapján teljesítik
a diákok az iskolán kívüli gyakorlati képzést, azaz a bolti gyakorlatot, külső
szakmai partnereinknél 10-11. évfolyamon.
A 9. és 10. osztály befejezése után nyári gyakorlatot is teljesítenek a
tanulók (140 óra/év).
Szakmacsoport
megnevezése

Megszerezhető
szakmai
végzettség
(3 év)

Kereskedelemmarketing,
üzleti
adminisztráció

Tervezett
osztály

Tanult
idegen
nyelv

Tagozatkód

1

angol
vagy
német

0606

Eladó

Az eladó szakképesítéssel betölthető főbb munkakörök:
 élelmiszer- és vegyi áru eladó, áruházi eladó,
 kultúrcikk eladó,
 műszaki cikk eladó,
 ruha-textil eladó,
 árupénztáros.
A tanulók a szakmunkás bizonyítvány megszerzése után 2 év alatt
érettségi bizonyítványt szerezhetnek nappali vagy esti tagozaton.
További információk szerezhetők iskolánk nyílt napjain, a
pályaválasztási börzén, illetve a honlapunkon és a Facebook oldalunkon.
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Felvételi
követelmény:

Felvételi vizsga nincs.
A felvétel az általános iskolából hozott eredmények
alapján történik. A 7. év végi és 8. félévi jegyeket
vesszük figyelembe a fő tantárgyakból. (A
matematika osztályzat nem kell, hogy nagyon jó
legyen.)
A kereskedelem, logisztika és eladó képzéseinknél a
beiratkozás feltétele az egészségügyi alkalmasság
igazolása.
Az
ügyviteli
ágazatnál
egészségügyi
és
pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt venni a
tanulóknak.

Kollégium:

Minden jelentkező számára biztosítunk kollégiumi
elhelyezést.

Nyílt napok:

2017. november 25. 9.00-11.00 óráig
szakmabemutatók és tájékoztatók
2017. december 1. 8.00-11.00 óráig
felvételi tájékoztató, bemutató órák
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Szekszárdi SZC Esterházy Miklós
Szakképző Iskolája és
Kollégiuma
Cím:
Telefon:
E-mail:
Honlap:
Igazgató:
OM azonosító:

7200 Dombóvár, Pannónia út 21.
74-466-725; Fax: 74-466-732
titkarsag@esterhazy.szekszardiszc.hu
www.esterhazy.szekszardiszc.hu
Bükösdi Olga
203054

A Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája és Kollégiuma
nagy hangsúlyt fektet a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására, az
alapvető kompetenciák biztos elsajátítására, IKT kompetenciák
megszervezésére és az idegen nyelv tanítására. Részt veszünk a
Kompetencia alapú oktatás megvalósításában, hogy szakiskolai tanulóinkat
a legadekvátabb módszerekkel juttassuk el a szakmaszerzés alapjaihoz.
Rendkívül jó a kapcsolatunk a helyi
vállalkozásokkal, így tanulóink több szakma
esetében már 9. osztálytól a helyi vállalkozóknál
sajátíthatják el a szakmai gyakorlat alapjait. A
vállalkozók az építő szakmától kezdve a
gépészeten
és
vendéglátáson
át
az
élelmiszeriparig kiemelkedően jól felszerelt
tanműhelyekkel várják tanulóinkat, ahol munkaruhát, étkezést, utazási
bérletet és nem utolsó sorban ösztöndíjat biztosítanak a tanulóinknak.
Az itt dolgozó szakemberek éppúgy, mint az iskolában dolgozó nevelőink
birtokában vannak azoknak a kompetenciáknak, amelyek elősegítik a
szakiskolások különleges gondozási igényeinek kielégítését, biztosítják a
sikeres szakmai vizsgára való felkészülést.
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SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉSEK
nyelvtanulási lehetőség: angol, német

(4+1 év) SZÉPÉSZET ágazatban 9-12. évfolyamon szakmai érettségi
végzettséget

adó

érettségire,

és

ahhoz

kapcsolódó

szakképesítés

megszerzésére készít fel, melynek keretében Férfi fodrász-borbély (52 815
03) végzettség szerezhető. A 13. évfolyamon Fodrász (54 815 01)
végzettség szerezhető.
(4+1 év) SPORT ágazatban 9-12. évfolyamon szakmai érettségi
végzettséget

adó

érettségire,

és

ahhoz

kapcsolódó

szakképesítés

megszerzésére készít fel, melynek keretében Regeneráló balneoterápiás
masszőr (51 726 01) végzettség szerezhető. 13. évfolyamon a Sportedző
(54 813 02) végzettség szerezhető.
NYOLCADIK
OSZTÁLYRA
SZAKISKOLAI KÉPZÉSEINK:

ÉPÜLŐ

3

ÉVES

OKJ-S

Indítunk hiányszakmákat, ahol havonta a tanulószerződésen felül, a
tanulmányi eredmény függvényében akár 35000 Ft ösztöndíjban is
részesülhet a tanuló:
 Asztalos
 Hegesztő
 Épület és szerkezetlakatos
 Villanyszerelő
 Szociális gondozó és ápoló
 Kőműves
 Női szabó
 Ipari gépész
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További szakmáink:
 Szakács
 Pincér
 Cukrász
 Eladó
 Pék
 Festő mázoló tapétázó
 Cipőkészítő
 Motorkerékpár-szerelő
A szakmai beiskolázás feltétele az orvosi alkalmasság, illetve a szakács,
pincér, cukrász, festő, mázoló, tapétázó szakmában pályaalkalmassági
vizsgálaton való megfelelés.
Szakközépiskolai képzéseinket esti munkarend szerint is indítjuk felnőttek
részére.
Sikeres szakmai vizsga után mindenkit
várunk a 2 éves szakiskolát végzettek
középiskolájába, a 12-13. osztályba.
Ezen képzés keretében az érettségi vizsgára való
felkészítés folyik. A két év után ezért csak négy
tantárgyból kell kötelezően érettségi vizsgát
tenni.
SZAKISKOLAI KÉPZÉS SNI-S TANULÓK SZÁMÁRA
A képzés a sajátos nevelési igényű tanulók irányelvét figyelembe véve
összeállított helyi tanterv szerint folyik, és 3 éves. (9/E, 9. 10. évfolyam). A
közismereti tárgyak tanításán túl: 9/E évfolyamon – pályaorientációt és
szakmai alapozó ismereteket oktatunk. Ebben a képzésben sajátos nevelési
igényű, enyhe értelmi fogyatékos tanulóknak biztosítunk szakképzést.
Szakmák:
0223 Lakástextil-készítő
0224 Bevont elektródás kézi ívhegesztő
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SZAKKÉPZÉSI HÍD KÉPZÉS
két éves képzés
Alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezők számára.
A képzés 6 osztállyal rendelkezők és 15 évet betöltött tanulók számára
kínál lehetőséget részszakképesítés megszerzésére
 Falusi vendéglátó,
 Cipőgyártó,
 Szobafestő.

ÉRETTSÉGI UTÁNI KÉT ÉVES SZAKMAI KÉPZÉSEK
NAPPALI TAGOZATON (13. ,14. évfolyam)
A 14. évfolyamon ösztöndíj tanulmányi eredménytől függően akár
50000 Ft / hó értékben.
 ·Erősáramú elektrotechnikus (Hiányszakma),
 ·Vendéglátásszervező.
ESTI INGYENES KÉPZÉSEK FELNŐTTEK SZÁMÁRA
KORHATÁR NÉLKÜL

 2 éves Érettségire felkészítő képzés szakmával rendelkezők
számára.
A két év után a négy kötelező tantárgyból kell érettségi vizsgát tenni.
 Szakmai képzések érettségivel rendelkezők számára








Gyakorló ápoló,
Gyakorló mentőápoló,
Erősáramú elektrotechnikus,
Autószerelő,
Vendéglátásszervező,
Fodrász.
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Szakképesítés-ráépülések:
 Ápoló,
 Mentőápoló
Második szakma megszerzése
Két éves szakmai képzés közismereti tartalom nélkül igény szerint februári
indulással is.
 Hegesztő,
 Villanyszerelő,
 Festő mázoló és tapétázó,
 Szakács,
 Cukrász,
 Női szabó
Szakképesítés-ráépülések:
 Tehergépkocsi-vezető,
 Autóbuszvezető.
KOLLÉGIUM:
Szeretettel várjuk vidékről bejáró tanulóinkat. Kollégiumunk 80 férőhelyes,
saját konditeremmel, informatikai teremmel, televízióval, interaktív
táblával ellátott társalgóval rendelkezik. A nálunk lakó fiataloknak
lehetőségük van többek között:
 sport
 mozi
 kreatív
 informatika
 foci foglalkozásokon való részvételre.
Napi háromszori étkezési lehetőséget biztosítunk tanulóinknak
kollégiumban található étkezdénkben.
Beiratkozással, felvétellel kapcsolatban tájékoztatást ad:
 Bérces Barbara iskolatitkár 74/466-725/ 25
 email: titkarsag@esterhazy.szekszardiszc.hu
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Szekszárdi SZC Egészségügyi
és Szociális Szakképző
Iskolája és Kollégiuma
Cím:
7100 Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u. 8-10.
Telefon:
74/511-920
E-mail:
titkarsag@egeszsegugyi.szekszardiszc.hu
Honlap:
www.egeszsegugyi.szekszardiszc.hu
Igazgató:
Hevesiné Simon Gyöngyi
Pályaválasztási felelős: Dr. Sudárné Fekete Katalin
igazgatóhelyettes
Szakmai igazgatóhelyettes: Főfainé Kövesi Ildikó
OM azonosító: 203054
A Szekszárdi SZC Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskolája és
Kollégiuma Tolna megye egyetlen, több évtizedes hagyományokkal
rendelkező egészségügyi és szociális képző intézménye.
Legfőbb feladatunknak tarjuk, hogy az érettségire, szakképesítésre és a
munka világára jól felkészült, emberi értékekben gazdag, embertársaik iránt
érzékeny fiatalokat neveljünk.
Iskolánkban lehetőség van az érettségi és szakmai bizonyítvány
megszerzését követően, iskolaváltás nélkül emelt szintű ráépülő
szakképesítések megszerzésére is.
Több évtizedes felnőttoktatási múlttal rendelkezünk, amellyel lehetővé
tesszük az egész életen át tartó tanulást, a magasabb szintű szakképesítés
megszerzésének lehetőségét, és a szakmaváltást.
A 8. osztályt sikeresen befejezőknek szakgimnáziumi és szakközépiskolai
képzést tervezünk indítani:
A szakgimnáziumi képzések érettségit és OKJ-s szakmai bizonyítványt
adnak!
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A sikeres érettségi után, ötödévben további szakképesítések választhatók
iskolánkban!
A szakközépiskolai képzés OKJ-s szakképesítést ad 3 év után. A
szakközépiskolai képzés után lehetőség van plusz 2 év tanulással érettségit
szerezni!
Ágazati szakgimnázium 8. osztályt végzetteknek
1. Egészségügyi ágazat
Az Egészségügyi ágazati szakgimnázium:
- közismereti és szakmai tantárgyakat kell tanulni, szakmai érettségit
kell tenni,
- a szakmai érettségi Általános ápolási és egészségügyi asszisztensi
végzettséget ad!
- +1 év továbbtanulással Gyakorló ápoló (OKJ 54 723 02)
szakképzettség szerezhető!
- további 1 év tanulással emelt szintű, ráépülő szakképesítést
szerezhetnek: Ápoló (55 723 01)
TAGOZATKÓD: 0700
-

+1 év továbbtanulással Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
(54 723 03) szakképzettség szerezhető!

-

további 1 év tanulással emelt szintű, ráépülő szakképesítést
szerezhetnek: Csecsemő- és gyermekápoló (55 723 02)

TAGOZATKÓD: 0701
-

+1 év továbbtanulással Gyakorló mentőápoló (54 723 01)
szakképzettség szerezhető!

-

további 0,5 év tanulással emelt szintű, ráépülő szakképesítést
szerezhetnek: Mentőápoló (55 723 11)

TAGOZATKÓD: 0702
2. Szociális ágazat
A Szociális ágazati szakgimnázium:
- Közismereti és szakmai tantárgyakat kell tanulni, szakmai érettségit
kell tenni.
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-

A szakmai érettségi Gyermek- és ifjúsági
Családsegítő asszisztens szakképesítést ad.

felügyelő

és

-

+1 év továbbtanulással Kisgyermekgondozó,- nevelő (54 761 02)
szakképzettség szerezhető!

TAGOZATKÓD: 0703
-

A szakmai érettségi Szociális gondozó és ápoló szakképesítést ad.

-

+1 év továbbtanulással Szociális szakgondozó (54 762 03)
szakképzettség szerezhető!

TAGOZATKÓD: 0704
Szakközépiskolai képzés: 8. osztályt végzetteknek
Szociális gondozó és ápoló OKJ: 34 762 01
A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az
idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes
szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására.
Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival
személyes kapcsolatokat kialakít ki, velük együttműködik. Felméri a
fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási,
fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alapés a személyre szóló szolgáltatásokat.
Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély
nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat
ellátja.
TAGOZATKÓD: 0705
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A 2018/2019. TANÉVRE TERVEZETT KÉPZÉSEINK
SZAKGIMNÁZIUM (tanulmányi idő 4+1 év)
Ágazat
megnevezése

Sikeres szakmai érettségivel
megszerezhető OKJ-s
szakképesítés:

Ötödév (+ 1 év
tanulással)

Tagozat-kód

Gyakorló ápoló

Egészségügy

Szociális

0700

Általános ápolási és
egészségügyi asszisztens

Gyakorló csecsemő- és
gyermekápoló

Gyermek- és ifjúsági felügyelő
és Családsegítő asszisztens
Szociális gondozó és ápoló

Gyakorló mentőápoló
Kisgyermek-gondozó,nevelő
Szociális szakgondozó

0701
0702
0703
0704

SZAKKÖZÉPISKOLA (tanulmányi idő 3 év)
OKJ szerinti szakképesítés

OKJ szám

Tagozatkód

Szociális gondozó és ápoló*

34 762 01

0705

* A 2018/2019. tanévre tervezett hiány-szakképesítés, a diák ösztöndíjat kaphat tanulmányi eredménye
alapján.

Fontos tudni!
A szakmai érettségi OKJ-s bizonyítványt is ad!
Iskolánkban biztosítjuk a mindennapos testnevelés és sportolás lehetőségét,
helyben levő, nagy tornatermünkben.
Egyéni fejlesztéssel, korrepetálással segítünk a tantárgyak követelményeit
elsajátítani, az esetleges lemaradást bepótolni!
Lehetőség van szakkörökön való részvételre is, az érdeklődésnek
megfelelően!
- Elsősegélynyújtó szakkör,
- Csecsemőgondozási szakkör,
- Egészségnevelés.
Tagintézményünkben működik a Kelemen Alapítvány, amelynek
segítségével támogatást tudunk adni a rászoruló tanulóknak, sportolási
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lehetőségeket, verseny-nevezési díjakat, kulturális rendezvények belépőjét
finanszírozzuk. Iskolánk épületében van lehetőség a diákétkeztetésre.
A tagintézmény területén található a kollégium, ahol 140 leány-tanuló
elhelyezése biztosított. A felújított kollégiumban minden szinten
teakonyha, tanulószoba és közösségi szoba teszi otthonosabbá a
hétköznapokat. A kollégiumban a tanuláshoz segítséget kapnak a fiatalok a
nevelőtanároktól.
Tanulóink idegen nyelvként angol vagy német nyelv között választhatnak.
Felvételi követelmény: felvételi vizsga nincs. Az általános iskolából hozott
7. év végi és 8. félévi magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika,
idegen nyelv, biológia jegyeket vesszük figyelembe.
Egészségügyi alkalmassági szükséges!
Nyílt napok:
2017. november 10. péntek 800 – 1300
2017. december 15. péntek 800 – 1300
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Szekszárdi SZC. I. István
Szakképző Iskolája
Elérhetőségek:
Cím: 7030 Paks, Iskola u. 7.
Telefon:75/311-278
email: titkarsag@iistvan.szekszardiszc.hu
Honlap: www.iistvan.szekszardiszc.hu
Tagintézmény-vezető: Czethoffer Gyuláné
OM azonosító: 203054

A Szekszárdi Szakképzési Centrum I. István Szakképző Iskolája 27
éves fennállása alatt rengeteg sikeresen végzett tanulót indított el a
pályáján. Iskolánk a Paksi Atomerőmű bővítése kapcsán kiemelt
jelentőséggel bír, hiszen az építkezés során jó szakemberekre van szüksége
a városnak. A mindenkori aktuális szakmaválasztékunkat éppen ezért a
munkaerőpiac igényeinek megfelelően próbáljuk összeállítani, különös
hangsúlyt fektetve a hiányszakmák oktatására.
A paksi vállalkozásokkal rendkívül szoros együttműködésben
állunk, hiszen a legtöbb gyakorlati képzőhelyünk közvetve vagy
közvetlenül a Paksi Atomerőmű megbízásából dolgozik.
Iskolánknak kiemelt feladata, hogy tanulóinkat minél
eredményesebben készítse fel a szakmai, illetve az érettségi vizsgára,
valamint fontosnak tartjuk a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók
felzárkóztatását is.
A különböző pályázatok lehetőséget biztosítanak arra, hogy a
diákok szakmai felkészítése minél magasabb szinten történhessen meg. Az
élethosszig tartó tanulás iskolánk alapvető filozófiájává vált az elmúlt
néhány évben azzal, hogy a felnőttoktatásban résztvevők száma, és a
tanulható szakmák palettája is évről - évre növekszik.
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Szakközépiskolai képzés
Képzési idő: 3 év szakma +2 év érettségi
0005 Ács (H)*
(OKJ: 3458201)
0006 Asztalos
(OKJ: 3454302)
0007 Eladó
(OKJ: 3434101)
0008 Épület és szerkezetlakatos (H)* (OKJ: 3458203)
0009 Festő, mázoló és tapétázó
(OKJ: 3458204)
0010 Hegesztő (H)*
(OKJ: 3452106)
0011 Kőműves (H)*
(OKJ: 3458214)
0012 Női szabó (H)*
(OKJ: 3454206)
0013 Szociális gondozó és ápoló (H)*
(OKJ: 3476201)
0014 Villanyszerelő (H)*
(OKJ: 3452204)
(H)* Hiányszakma
Szakma után ÉRETTSÉGIT adó képzés
Nappali rendszerű oktatás (2 év)
Ágazati Szakgimnázium
0001 Informatika ágazat
0002 Építőipar
0003 Sport
0004 Gépészet

Esti képzés*
Magasépítő technikus
OKJ: 54 582 03
Gépgyártástechnológiai technikus
OKJ: 54 521 03
Szociális gondozó és ápoló
OKJ: 34 762 01
*További esti képzéseinkről iistvan.szekszardiszc.hu honlapunkon bővebb
tájékoztatást kaphat.
Nyílt napok:
2017.10.26. 8.30 és 2018.01.30. 13.00
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Szekszárdi SZC Magyar László
Szakképző Iskolája
Cím: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 9
Telefon: 75/ 677-032, +36 30 829 8166
E-mail: titkarsag@magyarlaszlo.szekszardiszc.hu
Honlap: www.magyarlaszlo.szekszardiszc.hu
Mb. Igazgató: Hegedüs Ferenc
Pályaválasztási felelős: Némethné Márton Renáta
OM azonosító: 203054
Intézményünket családias légkör jellemzi. Az alacsonyabb tanulói létszám
előnyeit a felzárkóztatásban, a tehetséggondozásban, illetve a tanulói
személyiség megismerésében is hasznosítani tudjuk; mindenkire
odafigyelő nevelői-oktatói munka jellemzi középiskolánkat.
A tantestület legfontosabb feladatának azt tekinti, hogy a tanulókat képességeik kibontakoztatásával- felkészítse a sikeres szakmai vizsgára,
hogy a munka világában is megállják helyüket. Ennek érdekében
vállalkozásokkal kötnek tanulószerződést diákjaink. Ösztönözzük végzett
diákjainkat a második szakma és az érettségi bizonyítvány megszerzésére.
A szakmai vizsgát követően 2 éves nappali képzéssel érettségit
szerezhetnek.
A tanulmányok elmélyítése, a tantárgyi versenyekre való felkészülés
érdekében diákjaink számára többletórákat biztosítunk, továbbá
érdeklődési körök szerint szakköröket, tehetséggondozó csoportokat
szervezünk.
Iskolai rendezvények, kirándulások, túrák és színházlátogatások teszik
színesebbé a mindennapokat.
Az intézményben mindenki számára biztosítunk étkezési lehetőséget.
A dunaföldvári és környékbeli civil és sportszervezetekkel
együttműködünk.
A felvétel tanulmányi eredmény alapján történik, de egészségügyi
alkalmassági követelményeknek is meg kell felelniük a jelentkezőknek.
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Intézményünk jól felszerelt: saját tankonyhával, tanebédlővel,
tanműhellyel, tankerttel, pályaorientációs tantermekkel, nyelvi- és
informatikai szaktanteremmel rendelkezik.
Felzárkóztató tevékenységgel is segítjük tanítványaink eredményességét.
Tehetséges diákjaink eredményesen szerepelnek a szakiskolások
közismereti tanulmányi versenyén, végzőseink sikeresen szerepelnek a
szakmai vizsgákon, tanítványaink megállják helyüket a munka világában.

SZAKKÖZÉPISKOLA
A 9. évfolyamban diákjaink iskolai tanműhelyben sajátítják el a szakma
alapjait, 10. osztálytól tanulószerződéssel vállalkozásokban tanulják a
választott szakmát. A tanulószerződés megkötése után tanulmányi
eredménytől függően ösztöndíjban részesülnek, hiányszakmák esetén
diákjaink állami ösztöndíjat is kaphatnak.
Gyakorlati képzőhelyeink:
Iskolai tanműhely, Váradi Metál Kft. Dunaföldvár, Váradi Metál Kft.
Dunapataj, Haslinger Kft. Dunavecse, Kun János EV, Centrum Étterem
Dunaföldvár, AVigadó Étterem Dunaújváros, Bora Bora Lounge & Bár
Dunaújváros, Dunakömlődi Halászcsárda
A 2018/2019-es tanévben tervezett képzéseink:
Kilencedik osztályban nappali tagozaton:
Szakma megnevezése
OKJ szám

Kód

Épület-és szerkezetlakatos H

34 582 03

0100

Hegesztő H

34 521 06

0101

Központifűtés- és gázhálózat
rendszerszerelő H
Ipari gépész (H)

34 582 09

0102

34 521 04

0103

Pék

34 541 05

0104

Cukrász

34 811 01

0105

Eladó

34 341 01

0106

Női szabó H

34 542 06

0107
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Hiányszakma esetén 9. osztálytól az ösztöndíj mértéke a tanulmányi
eredménytől függően 10.000 – 37.000 Ft lehet. A szintvizsga letétele után
tanulószerződéssel külső gyakorlati helyen folytatják tanulmányaikat és
további juttatásokat is kapnak.
A szakma megszerzése (3 év) után nappali tagozaton két éves képzéssel
érettségit szerezhetnek. A következő tanévben (2018/2019) szeretnénk
szakmával rendelkezők számára érettségire felkészítő nappali
tagozatos osztályt is indítani.
Érettségi utáni tervezett képzéseink nappali tagozaton:
Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

OKJ 54 841 11

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

OKJ 54 344 01

Vállalkozási és bérügyintéző

OKJ 54 344 02

Kisgyermekgondozó-, nevelő

OKJ 54 761 02

SZAKISKOLA
9.E osztályban speciális tanterv szerint, SNI-s és tanulásban
akadályozott diákok tanulnak és az előkészítő évben a választható
szakmák alapjaival ismerkednek meg, kis létszámú csoportokban.
9. osztálytól lehetőségük van az alábbi szakmák elsajátítására:
Szakma megnevezése

OKJ szám

Kód

Családellátó

21 814 01

0110

Parkgondozó

21 622 02

0111

Családi gazdálkodó

34 814 01

0108

Épület- és szerkezetlakatos

34 582 03

0109

2 éves képzéssel (rész szakképesítés)

4 éves képzéssel (teljes szakképesítés)
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FELNŐTTOKTATÁS
Iskolánkban korhatár nélkül felnőttoktatás keretében lehetőség van a
második szakma elsajátítására ingyenes képzés keretében esti tagozaton.
A képzés hetente 3-szor délutánonként történik. Az utazáshoz
diákigazolványt biztosítunk.
Két éves alapvégzettségre épülő képzéseink:
Épület- és szerkezetlakatos
OKJ 34 582 03
Hegesztő
OKJ 34 521 06
Szociális gondozó és ápoló
OKJ 34 762 01
Eladó
OKJ 34 341 01
Szakács
OKJ 34 811 04
Pék
OKJ 34 541 05
Érettségire épülő képzéseink:
Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
OKJ 54 841 11
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
OKJ 54 344 01
Vállalkozási és bérügyintéző
OKJ 54 344 02
Vállalkozási mérlegképes könyvelő
OKJ 55 344 07

Nyílt nap
2017. november 23-én, csütörtökön és
december 12-én, kedden 8 órától tartunk nyílt
napot, de előzetes időpont egyeztetéssel más
napokon is szeretettel várjuk az iskolánk iránt
érdeklődőket!
A november 23-ai nyílt napon üzemlátogatásra is lehetőség lesz. Az
érdeklődők ellátogathatnak a dunaföldvári Váradi Metál Kft.-hez és a
nemrégiben nyílt PékPont Kft üzembe, valamint a Házi Sütöde pékségbe.
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Szekszárdi SZC Perczel Mór
Szakképző Iskolája és
Kollégiuma

FELADATELLÁTÁSI HELYEINK
SZAKGIMNÁZIUM

GIMNÁZIUM ÉS
SZAKKÖZÉPISKOLA

7150 Bonyhád, Széchenyi tér 18.
Tel: +36-74/451-424

7150 Bonyhád, Jókai u. 3.
Tel: +36-74/451-918

A Szekszárdi SZC Perczel Mór Szakképző Iskolája és Kollégiuma 2015. július 1.
nappal jött létre a Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium
Perczel Mór Szakközépiskolai Tagintézményének, illetve a Tolna Megyei Szent
László Szakképző Iskola és Kollégium Jókai Mór Szakképző Iskolai
Tagintézményének jogutódjaként.
Célunk, hogy tanulóinkat eredményesen készítsük fel a szakmai és érettségi
vizsgára, illetve emellett kreatív, innovatív, a világra nyitott, egyéni
teljesítményre és csoportmunkára egyaránt képes, korszerű, több területen is
mobilizálható tudással rendelkező, a munkaerő–piacon talpon maradni képes
embereket képezzünk, akik tisztában vannak saját értékeikkel, tisztelik a
hagyományokat és biztos szellemi alapokon állva hasznos tagjai a magyar
társadalomnak.
Iskolánkban a tanuló van a középpontban, nevelés-oktatási tevékenységeink
legfontosabb pillére a kölcsönös bizalomra épülő szülő – tanár – diák
együttműködés, a segítőkész, szeretetteljes kapcsolat, amely nem zárja ki a
következetességet, a továbbtanuláshoz és a tanuláshoz nélkülözhetetlen
fegyelmezettség igényét sem.
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Célunk neveltjeink értékeinek felfedezése. A jó képességűeknek a
tehetséggondozás jegyében a kibontakozás lehetőségét, a közepesen
haladóknak a fejlődés feltételeit, a szerényebb eredményűeknek a felzárkózás
körülményeit igyekszünk biztosítani.
A munka mellett nem feledkezünk el az élet napos oldaláról sem: iskolánkat
családias légkör, vidám hangulat jellemzi. Ezt erősítjük a közös
rendezvényeinken is: gólyatábor, Perczel nap, szalagtűző, sportnapok, szakkörök,
iskolai ünnepségek, közösségi programok, tanulmányi és szakmai kirándulások,
külföldi szakmai gyakorlat.
Ingyenes kollégiumi elhelyezést biztosítunk minden diákunknak (teakonyhával,
informatikai teremmel).

FELVÉTELI KÖVETELMÉNY
Felvételi vizsga nincs. A felvételi kérelmekről az általános iskolai tanulmányi
eredmények alapján döntünk. Az általános iskola 8. évfolyamán szerzett magyar
nyelv, irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv tantárgyak eredményeit
vesszük figyelembe. Szakképzés esetében a képzésben való részvétel feltétele az
egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való
megfelelés.

NYÍLT NAPOK

(mindkét feladatellátási helyen)

2017. november 23. (csütörtök) 8.00
2018. január 5. (péntek) 8.00
KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2018 / 2019. TANÉVRE
SZAKGIMNÁZIUM
TANULMÁNYI
KÓD

Közgazdaság

0800

Ügyvitel

0801

Informatika

0802

Távközlés

0803
0804

Turisztika

Sport

0805
0806
0807

ÉRETTSÉGI VIZSGA
KERETÉBEN
MEGSZEREZHETŐ
Pályázati-támogatási
asszisztens
Ügyfélszolgálati
ügyintéző
Irodai informatikus

ÉRETTSÉGI
VÉGZETTSÉGHEZ
KÖTÖTT
SZAKKÉPESÍTÉS
Pénzügyi-számviteli
ügyintéző
Irodai titkár

Gazdasági informatikus
Infokommunikációs
Távközlési üzemeltető hálózatépítő és
üzemeltető
Idegenvezető
Szállodai recepciós
Turisztikai
szervező,
értékesítő
Regeneráló
balneoterápiás
masszőr
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Fitness-wellness
instruktor
Sportedző

KÉPZÉSI IDEGEN
IDŐ
NYELV

4+1 év
(érettségit + szakképesítést egyben adó
képzéseink)

ÁGAZAT
MEGNEVEZÉSE

angol
ill.
német
nyelv

A szakgimnázium - a gimnáziumi érettségivel azonos érettségit - valamint
szakmai végzettséget biztosít. A szakgimnáziumi képzésben biztosítjuk két
idegen nyelv elsajátításának lehetőségét. Az érettségi vizsga megszerzése után
tanulóink az alábbi lehetőségek között választhatnak:
 A megszerzett szakmai érettségi végzettséggel munkába áll.
 Felsőoktatási intézményben továbbtanul. (A továbbtanulásnál jelentős
előnyt jelent a szakmai vizsgatárgy emelt szinten történő oktatása, illetve a
közismereti tantárgyak csoportbontásos oktatása.)
 Az iskolában elvégzi a +1 (ötödik) évfolyamot és az ágazatnak
megfelelő OKJ-s végzettséget szerez. A felsőoktatásban továbbtanulni
az ötödik év elvégzése után is lehet, a megszerzett szakmai ismeretek a
felsőoktatásban beszámításra kerülnek.
SZAKKÖZÉPISKOLA

Építőipar
Kereskedelem

0808

Asztalos *(H)

34 543 02

0809

Ács *(H)

34 582 01

0810

Kőműves *(H)

34 582 14

0811

Eladó
Épület- és szerkezetlakatos
*(H)
Központifűtésés
gázhálózat
rendszerszerelő *(H)
Szociális gondozó és ápoló
*(H)

34 341 01

0812
Gépészet
0813
Szociális
szolgáltatások

OKJ SZÁM

0814

34 582 03
34 582 09
34 762 01

KÉPZÉSI IDŐ
Kötelező
Választható
jelleggel:
jelleggel:

2 év alatt érettségi
(a szakképesítés megszerzését
igazoló bizonyítvány
beszámításával)

Faipar

OKJ SZERINTI
SZAKKÉPESÍTÉS

3 év alatt
szakképesítés

SZAKMA- TANULMÁNYI
CSOPORT
KÓD

Iskolánkban a tanulók 3 éves képzésben is folytathatják tanulmányaikat, ahol az
OKJ szerinti szakképesítést szerezhetnek. A szakképesítés megszerzése után
két év alatt érettségit tehetnek, ahol szakmai bizonyítványuk egy érettségi
tantárgyként beszámításra kerül.
*(H) - Intézményünkben a szakképzési évfolyam tanulói Szabóky ösztöndíjban
*(H) részesülnek.
GIMNÁZIUM
TANULMÁNYI KÓD

KÉPZÉSI IDŐ

IDEGEN NYELV

0815

4 év

angol és német nyelv
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Szekszárdi SZC Vályi Péter
Szakképző Iskolája és
Kollégiuma
Cím:
7090 Tamási, Deák F. u. 6-8.
Telefon:
74/471-127
E-mail:
valyi@valyipeter.szekszardiszc.hu
Honlap:
www.valyipeter.szekszardiszc.hu
Igazgató:
Vida Lajos
Pályaválasztási felelős: Kissné Herczeg Anikó
OM azonosító: 203054
A Szekszárdi SZC Vályi Péter Szakképző
Iskolája és Kollégiuma Tamási város és
környéke legnagyobb középiskolája. Az
iskolaépületek a sportcsarnokkal, az iskola
épületéhez kapcsolt kollégiummal és
ebédlővel
színvonalas
oktatási
körülményeket
biztosítanak.
Korszerű
számítástechnikai szaktantermek, multimédiás szaktanterem, nyelvi labor
állnak tanulóink rendelkezésére. A kínált szakmák mindegyikében
megfelelő iskolai gyakorlati bázissal rendelkezünk. (építőipari, faipari
tanműhelyek, 100 hektár földterület és gépészeti tanműhely, tankonyha,
tanétterem, tanszálló). Korszerű számítástechnikai szaktantermek,
multimédiás szaktanterem, nyelvi labor állnak tanulóink rendelkezésére.
Intézményünkben általános és középiskolát végzett tanulók számára
folytatunk szakgimnáziumi és szakközépiskolai képzést, felnőttoktatást és
felnőttek számára internet alapú esti gimnáziumi képzést.
A szakmai képzés területei igazodnak a piaci követelményekhez. Tanulóink
elméleti és gyakorlati képzését korszerű szakmai követelmények szerint
végezzük. Sok évtizedes hagyomány kötelez bennünket arra, hogy a fiatal
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diákokból olyan szakembereket neveljünk, akik nemcsak a választott
szakmájukban, hanem az életben is megállják a helyüket.
Diákjainkat különféle pályázatokon, versenyeken való részvételre
ösztönözzük. Tehetségpontunk programjai biztosítják tehetséges tanulóink
kiemelt fejlesztését. Tehetséggondozó tevékenységünk eredményeként
iskolánk tanulói több szakmában minden tanévben ott vannak az ország
első helyezettjei között, közismereti versenyeken, művészeti és
sportrendezvényeken is szép sikereket aratnak.
Az iskola fogadja a sajátos nevelési igényű tanulókat is, akik számára a
szakértői vélemény alapján fejlesztő foglalkozásokat tartunk.
A szabadidő hasznos eltöltéséhez is kedvező feltételeket biztosítunk:
aulánk sokszínű kulturális programok szervezésére nyújt lehetőséget, az
aula emeletén létrehozott kupolagalériában rendszeresen szervezünk
kiállításokat. Szakköreinket, sportkörünket a tanulók igényeit is figyelembe
véve szervezzük.
Sokszínű nemzetközi kapcsolatot építettünk ki, melynek eredményeként
diákjaink számára biztosítjuk a szakmai gyakorlat külföldi teljesítésének
lehetőségét.
Hagyományos iskolai rendezvényeink: a szecskaavató, a Vályi Nap a
szalagtűző ünnepséggel és bállal, a diáknap és a sportnap.
Válaszd a szakgimnáziumot (régebben szakközépiskola), mert




érettségit és szakképesítést kapsz 4 év alatt,
technikusi szintű szakképesítést az érettségit követően 1 év alatt,
szakirányú továbbtanulás esetén az érettségi utáni szakképzettség
plusz pontokat jelent majd a felsőoktatási felvételiben.

A 8. osztályt sikeresen befejezőknek az alábbi szakgimnáziumi
ágazatokban tervezünk osztályt indítani:
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Érettségi vizsgával
megszerezhető szakmai
végzettség

Szakgimnáziumi
ágazat

Érettségi után szerezhető
szakmai végzettség

Kód

Kereskedelem

Eladó

Kereskedő

0900

Informatika

Irodai informatikus

Informatikai
rendszerüzemeltető

0901

Pedagógiai
munkatárs

0902

Óvodai dajka és
Pedagógia
Fogyatékkal élők gondozója

és

családsegítő

Válaszd a szakközépiskolát (régebben szakiskola), mert






szakképzettséget kapsz 3 év alatt,
ezt követően érettségit szerezhetsz 2 év alatt,
munkaerőpiacon keresett szakmákat, ösztöndíjjal támogatott
hiányszakmákat tanulhatsz,
duális képzés, ami az jelenti, hogy 10. évfolyamtól tanulószerződéssel
a külső gyakorlati helyeken havi pénzbeli juttatás is jár.
képzéseinket az Arany János Kollégiumi - Szakközépiskolai Program
keretében tervezzük megvalósítani.

A 8. osztályt sikeresen befejezőknek az alábbi szakközépiskolai
képzéseket tervezzük indítani:
Szakma

Kód

Kód

Szakma

Asztalos (H)

0903

Kőműves (H)

0908

Épület- és szerkezetlakatos (H)

0904

Pék

0909

Eladó

0905

Pincér

0910

Festő, mázoló, tapétázó

0906

Szakács

0911

Hegesztő (H)

0907

(H): a 2018/19. tanévben várhatóan ösztöndíjjal támogatott hiányszakma lesz.
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Tanulóink a tanulmányaik során a szakképzés megkezdéséhez szükséges
kompetenciákat a 9. évfolyam sikeres elvégzésével szerezhetik meg,
szakmai gyakorlatukat ekkor az iskola tanműhelyeiben biztosítjuk. A
tanulók ezt követően, sikeres szintvizsga esetén köthetnek tanulószerződést
a gyakorlati oktatás céljából.
Felvételi követelmény: A felvételnél a szakgimnáziumban és a
szakközépiskolában egyaránt az általános iskolából hozott 5-7. év végi és 8.
félévi jegyeket vesszük figyelembe.
A felvétel feltétele az orvosi alkalmasság igazolása.
Pincér, Szakács, Festő, mázoló, tapétázó
pályaalkalmassági vizsgálatra is sor kerül.

szakmák

esetében

Kollégiumi elhelyezést biztosítunk.
Nyílt napjaink:
2017. november 23-24. 8-12 óráig
2018. január 8-9. 8-12 óráig
Tájékozódási lehetőség 2017. november 9-11-ig Szekszárdon, a Megyei
Pályaválasztási Kiállításon.
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Szekszárdi SZC Vendéglátó
Szakképző Iskolája
OM azonosító: 203054
Cím:
Telefon/fax:
E-mail:
Honlap:
Igazgató:
Szakmai igazgató helyettes:
Általános igazgató helyettes:
Pályaválasztási felelős:

7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17.
Tel:74/510-172, Fax:74/316-913
info@vendeglato.szekszardiszc.hu
www.vendeglato.szekszardiszc.hu
Nagy Imre
Rittbergerné Fürj Anikó
Szeri Gabriella
Horváth János

A Vendéglátó Szakképző Iskola szívesen vár minden tanulót, aki a
turizmus vagy a vendéglátás terén képzeli el jövőjét. Iskolánk régi szakmai
hagyományokkal bír. 1954 óta folyik vendéglátó tanulók képzése
Szekszárdon, először Vendéglátó ipari iskolaként, majd Hunyadi Mátyás
szakközépiskolaként
működtünk, ezt követően 2008től a Szent László Szakképző
Iskola keretében, jelenleg a
Szekszárdi
Szakképzési
Centrum iskolájaként. 2016
novemberétől új épületünkben
várunk minden tanulni vágyót.
Célunk, hogy sokrétű, mély, jól
használható tudást biztosítsunk
tanulóinknak, akik a jövő vendéglátósai, illetve turisztikai szakemberei
lesznek.
Mottónk egyben célunk is:

„A minőség nem veled született. Csak akkor lehetsz a legjobb, ha a
legjobbakkal veszed fel a versenyt.”
(Gundel Károly)
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Korszerű, jól felszerelt tankonyhákkal,
tanéttermekkel, cukrászati tanműhellyel
rendelkezünk, ahol az elmélet mellett a
mindennapi életben nélkülözhetetlen
gyakorlatot is megszerezhetik tanulóink
az iskola falain belül. Informatika termek,
digitális táblák, jól felszerelt könyvtár
segítik
a
tanulni
vágyókat
az
ismeretszerzésben.
Az iskolai életet színesítik az iskolarádió, az iskolaújság, szakkörök,
versenyek és természetesen a diákközösséget jól összekovácsoló, jó
hangulatú iskolai rendezvények (Diáknap, Szalagtűző, Szecskaavató) is. Jól
tanuló diákjaink a „Jövő Vendéglátóipari szakembereiért” alapítvány
jóvoltából pályázati támogatást is kapnak.
2018/2019-as tanévtől 4 éves szakgimnáziumi
szakközépiskolai osztályokat indítunk.

és

3

éves

A szakgimnázium lehetőséget biztosít az érettségi megszerzésére mellyel
szakmát (pincér) is szereznek a diákok, eközben a felsőfokú oktatásra is
felkészít. Majd plusz 1 év alatt lehetőség van a technikusi minősítés
megszerzésére. A szakközépiskolai képzésben a 8. osztály elvégzése után
azonnal a leendő szakmájukkal foglalkoznak a diákok, és 3 év alatt OKJ-s
szakmát tudnak szerezni. Ezt követően lehetőségük lesz plusz 2 év alatt az
érettségi megszerzésére.

SZAKGIMNÁZIUM
A 8. osztályt sikeresen befejezőknek a vendéglátó ipari ágazatban 2 osztályt
tervezünk indítani.

Vendéglátóipari ágazat:
4 év alatt érettségivel pincér (34 811 03) szakma szerzése +1 éves
ráépüléssel technikusi minősítést adó vendéglátásszervező (54 811
01)
9 – 12. évfolyam
Az általános iskola 8. osztályára épülő képzés
4 év után érettségit ad és szakmát: a kötelező közismereti érettségi
vizsgatárgyakból és a szakközépiskola ágazata szerinti kötelező szakmai
vizsgatárgyból.
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Ez
az
OKJ-ról
szóló
kormányrendeletben
meghatározottak szerint ad szakmai képesítést.
+1 év: A 13. évfolyam elvégzése után technikusi
minősítést ad: vendéglátásszervező

A
Vendéglátásszervező-vendéglős
a
vendéglátásban vezetői, szervezői, gazdálkodási
feladatokat ellátó szakember, aki korszerű
szakmai és gazdálkodási ismeretekkel és
továbbfejleszthető tudással rendelkezik.
A vendéglátásszervező technikusi minősítéssel betölthető munkakörökből
néhány:
Vendéglátó tevékenységet folytató egység vezetője, bárvezető,
cukrászdavezető, csárda üzletvezetője, étterem üzletvezetője, éttermi és
rendezvényigazgató, éttermi igazgató, éttermi üzletvezető, hidegkonyha
vezető, kertvendéglő üzletvezetője, munkahelyi étkezde, étterem vezetője,
népkonyha vezetője, szállodai
cukrászda üzletvezetője, szállodai
salátabár üzletvezetője, vendéglő
üzletvezetője, vendéglős, borozó
üzletvezetője (1-2 személyes),
büfé, bisztróvezető, cukrászda,
fagylaltozó vezető (1-2személyes),
éttermi
felszolgáló,
főpincér,
hajópincér, italpincér, pultos,
csapos, italmérő, mixer, szakács,
étkezdei szakács, grill szakács, hajószakács, közétkeztetési szakács,
melegkonyhai szakács, pizza készítő szakács, segédszakács, gyorséttermi
eladó, gyorsétel készítő és eladó, hidegbüfé eladó.
A szakgimnáziumban a tanulmányi idő: 4 év (érettségi+szakma) +1 év
(érettségihez kötött OKJ szerinti
technikusi minősítés)
Választható nyelv: angol, német.
Feltétel:
- általános iskolai bizonyítvány
- szakmai és egészségügyi
alkalmasság
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SZAKKÖZÉPISKOLA
3 éves szakképzés: 9-11. évfolyam,
szakács (34 811 04), pincér (34 811 03), cukrász (34 811 01)
Az általános iskola 8. osztályára épül a képzés.
A szakmai tantárgyak mellett közismereti tárgyak oktatása is történik.
Tanulóink a szakmai vizsga sikeres letétele esetén szakképesítő
bizonyítványt kapnak a választott szakmából.
Szakács
A szakács legfontosabb feladata a korszerű vendéglátás
követelményeinek megfelelő feladatok ellátása: a vendégek
elvárásainak megfelelő ételválaszték kialakítása és
elkészítése, valamint az elkészített ételek megfelelő
minőségi színvonalon történő tálalása. A betölthető
munkakörökből néhány: szakács, diétás szakács, étkezdei
szakács, grill szakács, hajószakács, hidegkonyhai
szakács, melegkonyhai szakács, pizza készítő.
Pincér
A pincér a különböző vendéglátó tevékenységet folytató
gazdálkodó
szervezetek
hálózati
egységeiben
értékesítési és szolgáltatási feladatokat lát el. A
vendégek által igényelt, illetve az ajánlott termék
felszolgálását és a kapcsolódó szolgáltatásokat a tőle
elvárható legmagasabb szakmai színvonalon biztosítja,
az udvarias és szakszerű felszolgálás előírásai szerint.
Fogadja a vendégeket, ételeket, italokat szolgál fel. A
betölthető munkakörökből néhány: pincér, étkezőkocsi
felszolgáló, éttermi felszolgáló, főpincér, hajópincér,
italpincér.
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Cukrász
A
cukrász
szakember
a
cukrászatban,
cukrászüzemben,
fagylaltozóban
a
termelési
tevékenységeket végzi, felelős a technológiai,
higiéniai, munkavédelmi szabályok betartásáért. A
betölthető
munkakörökből
néhány:
cukrász,
fagylaltkészítő, karamell cukrász, marcipánfigura
készítő, süteménykészítő, tortakészítő.
Képzési idő: 3 év
Feltételek:
- 8. évfolyam sikeres elvégzése
- szakmai és egészségügyi alkalmasság
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 27. § (4) bekezdése
szerint iskolai rendszerű szakképzésbe csak olyan tanulót lehet felvenni, aki
az adott szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben előírt
egészségügyi
alkalmassági,
továbbá
a
pályaalkalmassági
követelményeknek megfelel, és ez alapján előreláthatóan nincs akadálya a
komplex szakmai vizsgára bocsátásnak.
További lehetőségek: közvetlenül a képzés elvégzése után 2 év alatt az
érettségi megszerzése
Információ szerezhető iskolánk
nyílt napjain, a pályaválasztási
börzén, továbbá a honlapunkon is.
Felvételi követelmény:

Kollégium:

A felvétel az általános iskolából
hozott eredmények alapján történik.
A magyar nyelv, magyar irodalom,
történelem, matematika, idegen
nyelv, biológia, kémia, földrajz 7.
év végi és 8. félévi jegyeket
vesszük figyelembe.
Minden
jelentkező
számára
biztosítunk kollégiumi elhelyezést.
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Nyílt napok, nyitott műhelyek: 2017. november 9. nyitott
műhely 9-15 óráig (Széchenyi
u. 2-14. tanétterem)
2017. november 20. 9–12 óráig
szakmabemutatók (Iskola)
2017. december 4. 9-12-ig
szakmabemutatók (Iskola),
nyitott műhely (Széchenyi u. 214 tanműhely)
Érdeklődni: Munkanapokon 800-1500 Tel. 74/510-172
Szülőknek:
https://www.facebook.com/Vendeglato/
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A 2018/2019. TANÉVRE TERVEZETT KÉPZÉSEINK
SZAKGIMNÁZIUM (tanulmányi idő 4+1 év)
Ágazat
megnevezése

Sikeres szakmai
érettségivel
szakma
megszerzése

Kimenet – OKJ
szerinti
szakképesítés +1 év
tanulással
(54 811 01)

Tagozatkód

Vendéglátóipar

pincér
(34 811 03)

vendéglátásszervező

0500

SZAKKÖZÉPISKOLA (tanulmányi idő 3 év)
OKJ szerinti szakképesítés

OKJ szám

Tagozatkód

Pincér
Szakács
Cukrász

34 811 03
34 811 04
34 811 01

0501
0502
0503

Felnőttoktatás:
Esti munkarendben vagy levelezőn szakács és cukrász szakmában azok számára
kínáljuk, akik másodszakmát szeretnének szerezni, mert meglévő szakmájukban
nem tudnak érvényesülni, illetve azoknak, akik első szakmájukat szeretnék
megszerezni, de nappali képzésben már nem vehetnek részt, mert 25. életévüket
betöltötték. A tervezett képzési idő 2 év. A képzés ingyenes.
Feltétel:
- szakmai és egészségügyi alkalmasság
- a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány
másolata
Várható újdonság:

Szőlész-borász képzés (részletekért látogasson el
weboldalainkra. Megjelenés előreláthatólag a tavasz folyamán.)
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A TOLNA MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
által nyilvántartott aktív vállalkozók
JELENLEG TANULÓSZERZŐDÉSSEL FOGLALKOZÓ GAZDÁLKODÓ
SZAKMÁK
NEVE

CÍME

"ÓDOR" Kft.

7090 Tamási, Nyírfa sor 12.

Gépi forgácsoló

3 Tihanyi Autószerviz
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

7148 Alsónyék, Fő utca 38.

Autószerelő

5. Fülöp Kft.

7100 Szekszárd, Kuruc utca 9.

Festő, mázoló, tapétázó

Ágner Fémszerkezet Kft.

7131 Tolna-Mözs, Major hrsz 0164/27.

Épület- és szerkezetlakatos

Akáckert Szociális Nonprofit Kft.

7030 Paks, Akác utca 6.

Szociális gondozó és ápoló

Alimentál 91 Rendezvényszervező
Kft.

7130 Tolna, Kossuth Lajos utca 27.

Szakács, Pincér,
Vendéglátásszervezővendéglős

Alisca Autócentrum Kft.

7100 Szekszárd, Bátaszéki út 130-132.

Autószerelő

Amaretto Plusz Bt.

7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 46.
7100 Szekszárd, Garay tér 6.

Cukrász

Antal Szerviz Kft.

7130 Tolna, Szedresi utca 1014 hrsz.

Autószerelő

Aranyi és Társai Hegesztő Iskola
Kft.

7100 Szekszárd, Keselyűsi út 7.

Hegesztő

Atomix Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

7030 Paks, hrsz 8803/17.

ATS – Gastro Hungary Kft.

7100 Szekszárd, Nefelejcs köz 5.

AZOL TEAM Kft.

7100 Szekszárd, Augusz Imre utca 9-11.

Eladó

Babos Béla

7130 Tolna, Lehel utca 8.

Asztalos

Balance Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Kft.

7081 Simontornya, Petőfi S. utca 38.

Szakács, Pincér

BAMA-Food KFt.

7191 Hőgyész, Fő utca 5.

Eladó

Batex Holding Kft.

7030 Paks, Táncsics Mihály utca 14/A.

Szakács, Pincér
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Szakács, Cukrász, Pincér,
Vendéglátásszervezővendéglős
Szakács, Pincér,
Vendéglátásszervezővendéglős

BAU-PAKS Kft.

7030 Paks, Tolnai utca 26.

Asztalos, Festő, mázoló,
tapétázó, Hegesztő, Kőműves,
Épület- és szerkezetlakatos

Benkő Autójavító Bt.

7100 Szekszárd, Cinka utca 34.

Karosszérialakatos

Biko Cégellátó Kft.

7200 Dombóvár, III. utca 47.

Szakács, Pincér,
Vendéglátásszervezővendéglős

Boros Attila

7020 Dunaföldvár, Irinyi János utca 31.

Autószerelő

Bonyhádi Gondozási Központ

7150 Bonyhád, Perczel M. utca 29.

Szociális gondozó és ápoló

Both József egyéni vállalkozó

7130 Tolna, Deák Ferenc utca 20.

Cukrász

Cetemcom Kft.

7081 Simontornya, Malom utca 33-34.

Szakács, Pincér

Charles Vögele Hungária
Kereskedelmi Kft.

7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos utca 42.

Eladó

Chjobs Hungary Kft.

7173 Zomba, Rákóczi Ferenc utca 57.

Szakács, Pincér,
Vendéglátásszervezővendéglős

CIKÁDOR Kereskedelmi és
Vállalkozás Szervező Kft.

7056 Szedres, Apáti puszta 043/96

Szakács

Color Hungária Kft.

7100 Szekszárd, Bátaszéki út 130-132.

Karosszérialakatos

Comfotherm Csőszerelőipari és
Kereskedelmi Kft.

7150 Bonyhád, Perczel Mór utca 80.

Központifűtés- és gázhálózat
rendszerszerelő

Csemege-Mix 2008 Kft.

7044 Nagydorog, Kossuth Lajos utca 40.

Eladó

Csende Imre

7100 Szekszárd, Kőrösi Cs. S. utca 14/B.

Villanyszerelő

Cseryné Ódor Judit

7100 Szekszárd, Csatári utca 1.

Kozmetikus

Csiszár Tiborné

7100 Szekszárd, Rákóczi Ferenc utca 84.

Fodrász

Dávid és Társa Vendéglátó
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

7020 Dunaföldvár, Paksi utca 113.

Szakács, Pincér,
Vendéglátásszervezővendéglős, Vendéglátó eladó

DBK-SZET Generál Építő és
Kivitelező Tanácsadó Kft.

7200 Dombóvár, Köztársaság utca 10.

Asztalos

Decsi Pék Sütőipari Kft.

7144 Decs, Dr. Pilisi Elemér utca 8.

Eladó

Dél-Dunántúli Közlekedési
Központ Zrt.

7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos utca 4.

Autószerelő,
Karosszérialakatos

Ditte 2005 Kft.

7090 Tamási, Szabadság utca 27.

Pincér, Szakács
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7100 Szekszárd, Széchenyi utca 47.
Eladó

Divat & Sport Kft.
7030 Paks, Táncsics M. utca 4.

Eladó, Szakács, Pincér,
Vendéglátásszervezővendéglős
Szakács, Pincér, Cukrász,
Vendéglátásszervezővendéglős, Villanyszerelő

Dombó-Coop Zrt.

7200 Dombóvár, Hunyadi tér 7.

Dombóvári Város- és
Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.

7200 Dombóvár, I. utca 65.

DOVAS Kft.

7200 Dombóvár, Köztársaság út 15.

Épület- és szerkezetlakatos,
Hegesztő

Dörnyei Klaudia

7191 Hőgyész, Vásártér utca 11.

Kozmetikus

E.ON Dél-Dunántúli
Áramhálózati Zrt.

7100 Szekszárd, Keselyűsi út 2.

Villanyszerelő

Ekhnaton Kft.

7143 Őcsény, Széchenyi utca 69.

Kozmetikus

Elektrolit Kft.

7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 4.

Villanyszerelő

ERMI-BAU Építőipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

7200 Dombóvár, Árpád utca 61.

Festő, mázoló, tapétázó,
Kőműves, Villanyszerelő

ERVI-ROSÉ Kft.

7150 Bonyhád, Perczel Mór utca 85.

Pincér, Szakács

EuroGuest Kft.

7020 Dunaföldvár, Rátkay köz 2.

Vendéglátásszervezővendéglős

Evasion-Car Kft.

7100 Szekszárd, Bern utca 8.

Autószerelő

Faktor Kft.

7144 Decs, Szőlőhegy hrsz 0201/48.

Pincér

Fastron Hungaria Kft.

7130 Tolna, Gém utca 1.

Gépi forgácsoló,
Villanyszerelő

Ferenc Gábor

7181 Tevel, Petőfi Sándor utca 113/2.

Autószerelő

FERKOCSI Kereskedelmi,
Gépjárműjavító és Szolgáltató Bt.

7191 Hőgyész, Fő utca 9.

Autószerelő

Ferropatent Zrt.

7100 Szekszárd, Bátaszéki út 70.

Épület- és szerkezetlakatos,
Hegesztő

Flagellum Dei Kft.

7084 Pincehely, Eötvös utca 1.

Eladó

Fortuna Vendéglátó Kkt.

7200 Dombóvár, Ady Endre utca 14.

Szakács, Pincér,
Vendéglátásszervezővendéglős

Full Happy Kft.

7100 Szekszárd, Augusz I. utca 9-11.

Szakács, Pincér
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FX Autóház Kft.

7100 Szekszárd, Pásztor utca 8.

Autószerelő

Gazdag Éva

7030 Paks, Kishegyi utca 26.

Fodrász

Gemenc Autóház Kft.

7020 Dunaföldvár, Paksi utca 82.
7030 Paks, Vasút u. 1.

Autószerelő,
Karosszérialakatos

Genszler Épületgépészeti és
Technológiai Szerelő Bt.

7072 Diósberény, Ady Endre utca 31.

Hegesztő

Gépszer Karbantartó Szerelő és
Gyártó Kft.

7030 Paks, Kölesdi út 46.

Hegesztő

GMV Kft.

7100 Szekszárd, Rosner Gyula utca 1.

Gépi forgácsoló

Gold Stelly Kft.

7355 Nagymányok, Petőfi Sándor utca
104.

Szakács

Gombos János

7100 Szekszárd, Zrínyi M. utca 1.

Szakács, Pincér

György Imre egyéni vállalkozó

7150 Bonyhád, Rákóczi Ferenc utca 23.

Szakács, Pincér

Gyugyi Tamás Faipari Kft.

7200 Dombóvár, Radnóti Miklós utca 5.

Asztalos

HERNER Faipari Kft.

7150 Bonyhád, Sport utca 3.

Asztalos

Hilcz és Fia Kft.

7122 Kakasd, Kossuth Lajos utca 8/0.

Autószerelő, Autóelektronikai
műszerész,
Karosszérialakatos

Hirt Autó Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

7090 Tamási, Vasút utca 1-3.

Autószerelő,
Karosszérialakatos

Horváthné Ambrus Viktória

7100 Szekszárd, Béri B. Á. utca 18.

Kozmetikus

Hostunit Kft.

7121 Szálka, Kossuth Lajos utca 89.

Pincér

HŐ-CSŐ 1998 Kft.

7150 Bonyhád, Budai utca 46.

Központifűtés- és gázhálózat
rendszerszerelő

Hőgyész -Tours Bt.

7191 Hőgyész, Széchenyi István utca 4.

Pincér, Szakács

Huszka és Társa Festő Szolgáltató
Bt.

7090 Tamási, Bem J. utca 4.

Festő, mázoló, tapétázó

H-VILL Plusz Kft.

7100 Szekszárd, Tartsay utca 6.

Villanyszerelő

ifj. Simon Gábor egyéni
vállalkozó

7090 Tamási, József Attila lakótelep
635/2/A. hrsz.

Cukrász

JAKO Fémárugyár Kft.

7100 Szekszárd, Damjanich utca 33-35.

Gépi forgácsoló

Ja-Zso Bútor Kft.

7100 Szekszárd, Remete utca 57.

Asztalos
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Kar-Vill Kft.

7030 Paks, Pál utca 2.

Villanyszerelő

Kelemen Józsefné

7122 Kakasd, Rákóczi Ferenc út 288/a.

Cukrász

Keszthelyiné és Társai Bt.

7100 Szekszárd, Garay tér 18.

Pincér, Szakács,
Vendéglátásszervezővendéglős

KIRKOP Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

7150 Bonyhád, Gyár utca 29.

Központifűtés- és gázhálózat
rendszerszerelő

Kiss Épületgépész Kft.

7090 Tamási, Tóvölgy utca 4.

Központifűtés- és gázhálózat
rendszerszerelő

7090 Tamási, Árpád utca 51.
7099 Felsőnyék, Kossuth Lajos utca 53.
Kop-Ka Zrt.

7098 Magyarkeszi, Batthyány utca 2.

Eladó

7192 Szakály, Fő utca 22.
7092 Nagykónyi, Nagy utca 108.
Kóré és Társa Kft.

7200 Dombóvár, Gunarasi utca 7.

Épület- és szerkezetlakatos,
Hegesztő, Ipari gépész

Kosaras Autó- és Autógáz Szerviz
Kft.

7130 Tolna, Zrínyi utca 7.

Autószerelő

Kri-Sa Fémszerkezetgyártó
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

7200 Dombóvár, Kórház utca 7.

Épület- és szerkezetlakatos,
Hegesztő

Kultúr-Drink Kft.

7191 Hőgyész, Fő utca 2.

Pincér, Szakács,
Vendéglátásszervezővendéglős

Kun János

7020 Dunaföldvár, Kéri utca 15.

Épület- és szerkezetlakatos,
Hegesztő

LUX H 84 Kft.

7100 Szekszárd, Fagyöngy utca 5.

Villanyszerelő

M6 Szerviz Kft.

7020 Dunaföldvár, Gábor Pál utca 9.
7020 Dunaföldvár, Külső Paksi út 0378/11
Hrsz.

Eladó
Autószerelő

Magyar Posta Zrt.

7200 Dombóvár, Szabadság utca 25.

Logisztikai és
szállítmányozási ügyintéző,
Logisztikai ügyintéző, Postai
üzleti ügyintéző

Márton Autószerviz Kft.

7200 Dombóvár, Köztársaság utca 31.

Autóelektronikai műszerész,
Autószerelő

Mattenheim Autó Control Kft.

7140 Bátaszék, Budai Nagy Antal utca
117.

Karosszérialakatos
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MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

7200 Dombóvár, Földvár utca 31.

Vasútforgalmi szolgálattevő,
Vasúti villamos jármű
szerelője, Vasúti jármű
villamos rendszereinek
szerelője, Vasúti
személyszállítási ügyintéző,
Vasútijármű-technikus

Melo-Tex Kft

7030 Paks, Tolnai út 94.

Szakács

7143 Őcsény, Szekszárdi utca 29.
7100 Szekszárd, Dienes Valéria utca 22.
MECSEK Élelmiszer- és Vegyiáru
Kereskedelmi Zrt.

7047 Sárszentlőrinc, Petőfi Sándor utca
21.

Eladó

7100 Szekszárd, Rákóczi utca 74-76.
7044 Nagydorog, Petőfi Sándor utca 17.
7054 Tengelic, Gindli utca 3.
7133 Fadd, Templom utca 2.
Merkl Krisztina

7056 Szedres, Széchenyi István utca 34.

Eladó

7130 Tolna, Alkotmány utca 22.
7100 Szekszárd, Wesselényi u. 18.

Mester Kft.

7100 Szekszárd, Tartsay ipartelep 3.

Ács, Asztalos, Épület- és
szerkezetlakatos, Festő,
mázoló, tapétázó, Hegesztő,
Kőműves

Mesterlovász és Szabó Kft.

7081 Simontornya, Szent István király
utca 2.

Női szabó

Mészáros Borház Kft

7100 Szekszárd, Kossuth Lajos utca 19.

Szakács

Metal-Work 2003 Kft.

7150 Bonyhád, Zrínyi út 25.

Szerszámkészítő, Gépi
forgácsoló

Mezei. M-Weld Kft.

7030 Paks, Biritó hrsz .0269/56

Hegesztő, Épület- és
szerkezetlakatos

Miklós József

7181 Tevel, Petőfi Sándor utca 118.

Asztalos

MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt.

7031 Paks, Pf. 76. egyéb 333. sz. é

Hegesztő

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

7031 Paks, Pf. 71. hrsz 8803/15.

Gépi forgácsoló,
Villanyszerelő
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Nagy József

7100 Szekszárd, Bartina utca 11.

Autószerelő

Németh-Elektro Műszaki
Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.

7090 Tamási, Tóvölgy utca 30.

Villanyszerelő

NO-CIDRI Kft.

7100 Szekszárd, Bródy Sándor köz 20.

Központifűtés- és gázhálózat
rendszerszerelő

NYITRAI AUTÓHÁZ
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

7100 Szekszárd, Pásztor utca 8.

Autószerelő,
Karosszérialakatos

Paál Zsuzsanna

7100 Szekszárd, Arany János utca 18.

Kozmetikus

Paks és Vidéke ÁFÉSZ

7030 Paks, Dózsa Gy. utca 8.

Eladó
Festő, mázoló, tapétázó,
Hegesztő, Épület- és
szerkezetlakatos, Kőműves
Autószerelő, Autóelektronikai
műszerész,
Karosszérialakatos

PARTNER Betonelemgyártó és
Fémipari Szolgáltató Kft.

7030 Paks, Vasút utca 2.

P'-AutóCity Kereskedelmi és
Szolgáltató Zrt.

7100 Szekszárd, Pásztor utca 4.

Platán Szociális Alapítvány
Idősek Otthona

7191 Hőgyész, Ady Endre utca 4.

Szociális gondozó és ápoló

Pólus Autóház Kft.

7100 Szekszárd, Szőlőhegy utca 2/B.

Autószerelő

Radics Gabriella

7200 Dombóvár, Ivanich Antal utca 94/c.

Kozmetikus

RAMIVO Manufacturing
Hungary Kft.

7090 Tamási, Szabadság utca 91.

Épület- és szerkezetlakatos,
Hegesztő

RITT 2000 Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

7150 Bonyhád, Zrínyi utca 27.

Vendéglátásszervezővendéglős, Pincér, Szakács

Rohr Rita

7130 Tolna, Fáy A. tér.

Fodrász

Rozsusa-Bau Kft.

7200 Dombóvár, Árpád utca 24.

Kőműves

Schneider Nóra

7100 Szekszárd, Mészáros L. utca 3.

Fodrász

Schraub Edit egyéni vállalkozó

7355 Nagymányok, Petőfi Sándor utca
69/E.

Kozmetikus

Sere Györgyné

7095 Iregszemcse, Rákóczi Ferenc utca
111/C.

Pincér, Szakács

Siklósi Edit

7030 Paks, Kurcsatov utca 1/b.

Fodrász

SMS PIPE-Fitter Épületgépészeti
Kft.

7100 Szekszárd, Csaba utca 16.

Központifűtés- és gázhálózatrendszerszerelő

Soho Bt.

7100 Szekszárd, Garay tér 12.

Pincér, Szakács,
Vendéglátásszervezővendéglős
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Solvaro Kft.

7100 Szekszárd, Aranytó utca 4.

Ipari gépész

Somogyi Árpád Forgácsoló
technikus

7361 Kaposszekcső, Táncsics utca 5.

Gépi forgácsoló

SPAR Magyarország
Kereskedelmi Kft.

7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos utca 9.
Eladó
7090 Tamási, Garay utca 1-3.

Spinner Hungária Kft.

7100 Szekszárd, Selyem utca 2.

Gépi forgácsoló

S-Szabó Kft.

7095 Iregszemcse, Viola utca 10.

Autószerelő

Stefán-Catering Kft.

7100 Szekszárd, Perczel Mór utca 1-3.

Szakács

Szabó Ernő

7200 Dombóvár, Dália utca 2/b.

Autóelektronikai műszerész

Szeli Erzsébet

7090 Tamási, Szabadság utca 77.

Kozmetikus

Szemesi Judit

7100 Szekszárd, Akácfa utca 9.

Cukrász

Szicília 2005 Vendéglátó és
Kereskedelmi Kft.

7200 Dombóvár, Katona József utca 37.

Pincér, Szakács,
Vendéglátásszervezővendéglős

Szokol Jánosné

7030 Paks, Építők útja 11-13.

Cukrász

Szolnoki-Kersák Zsuzsanna

7100 Szekszárd, Dienes Valéria utca 2-4.

Kozmetikus

Szőke Zoltán egyéni vállalkozó

7020 Dunaföldvár, Béke tér 12.

Vendéglátó eladó, Szakács,
Pincér, Vendéglátásszervezővendéglős

Szőts Krisztián

7187 Bonyhád-Majos, XIV. u. 6.

Karosszérialakatos

TAILOR-TANODA Kft.

7030 Paks, Tolnai utca 21.

Kőműves, Festő, mázoló,
tapétázó, Bőrtárgy készítő,
Női szabó, Textiltermékösszeállító, Szobafestő

Takács Autószerviz Kft.

7100 Szekszárd, Ebes puszta 2.

Autószerelő

Talizmán Kereskedelmi Kft.

7140 Bátaszék, Garay utca 149.

Pincér, Szakács,
Vendéglátásszervezővendéglős

TAM-BAU Építőipari, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

7090 Tamási, Nyirfa sor 11.

Kőműves

Tanovill Kft.

7130 Tolna, Deák F. u. 75.

Villanyszerelő

TA-X-ER Kft.

7200 Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky utca
45.

CNC gépkezelő, Épület- és
szerkezetlakatos, Hegesztő,
Gépi forgácsoló, Ipari gépész,
Szerszámkészítő
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Tibai Eszter

7030 Paks, Hajnal utca 14.

Kozmetikus

Tóbiás Györgyi

7100 Szekszárd, Széchenyi István utca 42.

Kozmetikus

Tolna Megyei Balassa János
Kórház

7100 Szekszárd, Béri B. Á. utca 5-7.

Ápoló, Csecsemő- és
gyermekápoló, Gyakorló
ápoló, Gyakorló csecsemő és
gyermekápoló, Gyakorló
mentő ápoló, Gyógymasszőr,
Egészségügyi asszisztens,
Autószerelő

Tolnavill Kft.

7100 Szekszárd, Totév ipartelep 11.

Villanyszerelő

Topa és Társa Építési Kft.

7090 Tamási, Dózsa György utca 100.

Kőműves

Tóth és Fia Cukrász Bt.

7020 Dunaföldvár, Irinyi utca 2.

Cukrász

V&V Electro Kft.

7147 Alsónána, Rákóczi Ferenc utca 2/A.

Villanyszerelő

Váradi Metal Kft.

7020 Dunaföldvár, Reiter köz 13.

Hegesztő, Épület- és
szerkezetlakatos

Varga Zoltán

7090 Tamási, Aradi út 13.

Festő, mázoló, tapétázó

Vidék Íze Kft.

7044 Nagydorog, Petőfi Sándor utca 1/A.

Pincér, Szakács,
Vendéglátásszervezővendéglős

Viessmann Technika Dombóvár
Kft.

7200 Dombóvár, Munkás tér 1.

Hegesztő

Vizdár Zsoltné

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 10.

Fodrász

Volf József

7030 Paks, Csárda utca 1-3.

Vendéglátásszervezővendéglős, Vendéglátó eladó,
Szakács, Pincér

Vörös László

7130 Tolna, Kazinczy utca 7.

Autószerelő, Autótechnikus

Zevimex Kft.

7100 Szekszárd, Szent István tér 3-5.

Pincér, Szakács

Zsebők Diána

7020 Dunaföldvár, Gábor Pál utca 23.

Kozmetikus

Zsitvai Á. Plusz Cukrászati Kft.

7100 Szekszárd, Mikes utca 8.

Cukrász

Zsitvai János Cukrász Kft

7100 Szekszárd, Dienes Valéria utca 27.

Cukrász

Zsupék Kft.

7100 Szekszárd, Tartsay V. utca 40.

Szakács

151

Amit a tanulószerződésről tudni kell
Gyakorlati képzés szervezése céljából tanulószerződés az iskolai rendszerű
szakképzésben
magyarországi
székhellyel
működő
köznevelési
intézményben, iskolai oktatás keretében részt vevő tanulóval köthető. A
tanulószerződés a gazdálkodó és a tanuló között jön létre, mely a területileg
illetékes gazdasági kamara ellenjegyezésével válik hatályossá.
Az érvényes szabályozás szerint a gyakorlati
tanulószerződéssel
vagy
együttműködési
foglalkoztathatnak szakképzésben részt vevő tanulót.

oktatási helyek
megállapodással

A képzésbe újonnan bekapcsolódó vállalkozót a területileg illetékes kamara
nyilváníthatja hivatalosan képzőhelynek, melyről a gazdálkodó egy
határozatot kap.
A tanulóképzés kapcsán az adott szakmához tartozó normatíva számolható
el a NAV felé. A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás
terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési
normatívák mértékét a 280/2011. (VIII. 30.) Korm. rendelete szabályozza.
A tanulószerződés megkötésének feltételeit jogszabályok, elsősorban a
Szakképzési Törvény szabályozza az alábbiak szerint.
1. Gazdálkodó szervezet / vállalkozás / vállalkozó részéről
 Rendelkezik
az
adott
szakma
képzéséhez
dokumentumokkal, a tárgyi és személyi feltételekkel.
 Tárgyi feltételek: az oktatni kívánt szakma
programjának megléte és az eszközjegyzékében
eszközök megléte, azok használata.
Egészségügyi és munkavédelmi szempontoknak
munkahely biztosítása.

szükséges
központi
szereplő
megfelelő

 Személyi feltételek: olyan főállású alkalmazott foglalkoztatása, aki
az oktatni kívánt szakképesítéssel és legalább ötéves szakmai
gyakorlattal rendelkezik. Azon szakképesítések tekintetében,
amelyekben a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a
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mestervizsga követelményeit, mestervizsga megléte szükséges
2015. szeptember 1-jétől.


Biztosítja a tanulók rendszeres és kötelező juttatásait.



Tanulókat megillető juttatások:
 Pénzbeli juttatás:
Tanulószerződés alapján kifizetett tanulói pénzbeli juttatás havi
mértékének legkisebb kezdő összege a szakmai és
vizsgakövetelményben meghatározott elméleti és gyakorlati
képzési idő arányát figyelembe véve, ha a gyakorlati képzési idő
eléri
a) a nyolcvan százalékot, a hónap első napján érvényes kötelező
legkisebb havi munkabér (a továbbiakban: minimálbér)
tizenöt százalékának 1,3-szerese,
b) a hetven százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 1,2szerese,
c) a hatvan százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 1,1szerese,
d) az ötven százalékot, a minimálbér tizenöt százaléka,
e) a negyven százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 0,9szerese,
f) a harminc százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 0,8szerese,
g) a húsz százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 0,7szerese.
A tanulmányi kötelezettségének eredményesen eleget tett tanuló
pénzbeli juttatásának mértékét a szakképzési évfolyam második,
illetőleg további féléveiben emelni kell – az emelés mértéket a
törvény a gazdálkodóra bízza, a tanuló gyakorlati képzése során
nyújtott teljesítményének és szorgalmának figyelembevételével.
Ha a tanuló elégtelen tanulmányi eredménye miatt évismétlésre
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köteles, pénzbeli juttatásának havi mértéke a megismételt
szakképzési évfolyam első félévében az előző félévre megállapított
pénzbeli juttatás felére csökken.







Étkezés: A gyakorlati képzési napokon egyszeri kedvezményes
étkezés biztosítása. (természetben vagy utalvánnyal)
Védőeszközök: a szakmához, illetve az adott munkához,
munkafolyamathoz szükséges védőeszközök biztosítása.
Tisztálkodási eszközök
Munkaruha: 2 évre 1 komplett garnitúra.
Orvosi alkalmassági vizsgálat
Kötelező tanuló felelősségbiztosítás

2. A tanuló részéről:
 a Szervezet képzési rendjét megtartja, a képzésre vonatkozó
utasításait végrehajtja
 a szakmai gyakorlati ismereteket a képességeinek megfelelően
elsajátítja
 a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat megtartja
 nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a Szervezet jogos
gazdasági érdekeit veszélyeztetné
A szerződés megkötésének folyamata:
 A jogszabályban előírt nyomtatvány kitöltése (tanulóigény-bejelentő)
 Bejelentkezés a területileg illetékes gazdasági kamara szakképzési
osztályán
 Kamarai bevezető ellenőrzés a munkahelyen, mely a képzés
megkezdésének engedélyezési eljárása
 Tanulószerződés ellenjegyzése a területileg illetékes kamaránál
 A tanuló NAV felé történő bejelentése (vállalkozó által)
 A tanulószerződés leadása az elméleti képzést biztosító szakképző
iskolába
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Kamaránk szakképzési osztálya mindehhez
gazdálkodóknak az alábbi elérhetőségeken:

segítséget

nyújt

Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Szakképzési Osztály
Szakképzési osztályvezető - Vidáné Hévizi Bernadett

Szekszárdi iroda
7100 Szekszárd, Arany János u. 23-25.
Tel: 74/411-661; 74/529-254
Pályaorientációs tanácsadó - Nagy Tamás
Tanulószerződéses tanácsadók Erős László, Hornokné Madarász Zsuzsanna, Höss Ildikó,
Illés Orsolya, Nagy Csaba
Dombóvári iroda
7200 Dombóvár, Fészek u. 11.
Tel: 74/670-213
Tanulószerződéses tanácsadó
Kollár Soma
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NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA TOLNA
MEGYEI SZERVEZETE
TÁJÉKOZTATÓ
tanulószerződésről tanulók részére röviden
Amennyiben a tanuló a szakképzésben kíván szakmát tanulni, lehetősége
van tanulószerződést kötni. A tanulószerződés a gazdálkodó és a tanuló
között jön létre, mely a területileg illetékes gazdasági kamara
ellenjegyezésével válik hatályossá.
A szerződés megkötését megelőzően mindig tisztázni kell a gazdálkodóval,
hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara nyilvántartásában szerepel-e, mint
gyakorlati képzőhely. Ha még nincs gyakorlati helyként regisztrálva, a
szerződéskötést megelőzően a gazdálkodónak fel kell vennie a kapcsolatot
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával.
A Tanulószerződéssel a szerződés ideje alatt a tanuló munkaruhát,
védőruhát, étkezési hozzájárulást és pénzbeli juttatás kap. A pénzbeli
juttatás a gyakorlati képzés arányának megfelelően változhat.
Agrárszakmákban jellemzően a gyakorlati képzés aránya 60-70%, ennek
megfelelően 2018-ban (de évente a minimálbér összegétől függően
változhat) havonta akár bruttó 24.840 Ft a pénzbeli juttatás minimális
összege, amely adómentes jövedelem.
A tanulószerződés előnyei a tanuló számára:
1. A tanuló minden hónapban havi juttatást kap
2. A tanulói juttatás minimum összege - adómentes jövedelem.
3. A társadalombiztosítási jogszabály alapján biztosítottá válik.
4. A tanulószerződés időtartama a tanuló szolgálati idejébe beleszámít.
5. Jobbak lesznek a munkavállalási, elhelyezkedési lehetőségei.
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Tolna megyében jellemző agrár-élelmiszeripari képzések:
34 621 01
34 622 02
34 521 08
34 621 02
34 215 04
34 541 05
34 541 03
34 814 01
34 541 10
34 541 08

Gazda
Kertész
Mezőgazdasági gépész
Lovász
Virágkötő és virágkereskedő
Pék
Húsipari termékgyártó
Családi gazdálkodó
Tejipari szakmunkás
Kistermelői élelmiszer-előállító, falusi vendéglátó

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mindehhez bővebb tájékoztatást,
segítséget nyújt a tanulóknak, gazdálkodóknak.
Kérdéseivel keresse a Tolna megyei képzési referenst.
Elérhetősége: Bakáné Gyurkovits Erika
gyurkovits.erika@nak.hu
06/70/490-6191

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Tolna Megyei Szervezete
7100 Szekszárd, Keselyűsi út 9.
Tel: 74/510-030
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