8500 Pápa, Erkel Ferenc utca 39.
89/313-053
titkarsag@papaiszc.hu
www.papaiszc.hu

PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
A Pápai Szakképzési Centrum fő feladataként szakgimnáziumi és szakközépiskolai, kollégiumi nevelést, oktatást, szakképzési HÍD programok keretében folyó képzést végez, míg a felnőttoktatást esti illetve levelező formában valósítja meg. A tanulni vágyó fiatalok számtalan népszerű és hiányszakmát sajátíthatnak el a pápai,
zirci, zánkai, várpalotai és újonnan induló sümegi tagintézményekben. A Centrum a szakmai képzésbe bekapcsolódó álláskereső, szakmát váltani kívánó, új szakmát szerezni vágyó felnőttek számára felnőttképzési tevékenységet is végez.

A PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TAGINTÉZMÉNYEI
Pápai Szakképzési Centrum Acsády Ignác Szakképző Iskolája, Pápa
Tel.: 89/313-813
http://www.acsady-papa.sulinet.hu
Pápai Szakképzési Centrum Acsády Ignác Szakképző Iskolájának Sümegi Telephelye, Sümeg
Tel.: 89/313-813
http://www.acsady-papa.sulinet.hu
Pápai Szakképzési Centrum Jókai Mór Szakgimnáziuma és Kollégiuma, Pápa
Tel.: 89/324-900
http://www.papaiszakkepzo.hu
Pápai Szakképzési Centrum Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Zirc
Tel.: 88/595-010
http://www.rszi-zirc.hu
Pápai Szakképzési Centrum Egry József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Zánka
Tel.: 87/568-576
http://www.egrykszk.hu
Pápai Szakképzési Centrum Faller Jenő Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Várpalota
Tel.: 88/582-520
http://falleriskola.hu
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PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

ACSÁDY IGNÁC SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA, PÁPA













Több mint 130 éves nagy hagyományokra visszatekintő intézményünk jól felszerelt
tanműhelyekben, mérő laborokban várja a tanulni kívánó érdeklődő tanulókat.
Katonai alapismeretek tantárgy oktatása lévén kiváló kapcsolat a Pápai Bázisreptérrel.
Edzőterem, tornaterem, sportpályák.
Robotkar demonstrációs terem.
Számítástechnika termek.
Korszerű tanműhelyek, amelyek maradéktalanul biztosítják a biztonságos munkavégzést.
Gazdaság által igényelt ösztöndíjas szakmák.
Jó kapcsolat a gazdálkodó partnerekkel.
Külső gyakorlati képzőhelyen sajátíthatják a tanulók a szakma fortélyait.
Szakma kiváló tanulója versenyen elért kimagasló eredmények.
Az intézmény középszintű közismereti és szakmai tárgyakra biztosítja az érettségi felkészítést.
Sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókat
is felveszünk
A meghirdetett tanulmányi területek leírása:
 szakgimnázium (4+1 éves): 4 év alatt érettségi és középszintű szakképesítés + 1 év alatt emelt szintű
szakképesítés
 szakközépiskola (3+2 éves): 3 év alatt középszintű szakképesítés + 2 év alatt érettségi szerezhető

Érettségivel megszerezhető
szakképzettség
megnevezése

Kód

Szakgimnáziumi képzés /
Ágazat

2001

Közlekedésgépész (XXII.)

31 525 01 kerékpárszerelő
32 582 02 építő- és anyagmozgató gép kezelője
[emelőgépkezelő (kivéve
targonca) szakmairány]

54 525 02 Autószerelő

2002

Vendéglátóipar (XXVII.)

34 811 03 pincér

54 811 01
Vendéglátásszervező

2003

Villamosipar és elektronika
(XI.)
Faipar (XVIII.)

51 523 01 PLC programozó

54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus
54 543 01 Faipari technikus

2004

32 582 02 építő- és anyagmozgató gép kezelője
[emelőgépkezelő (kivéve
targonca) szakmairány]
52 543 01 bútoripari
gyártáselőkészítő, szervező
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Kód
2101
2102
2103

Szakközépiskolai képzés /
Szakmacsoport
18. vendéglátás-turisztika
18. vendéglátás-turisztika
5. gépészet

Szakképzettség
megnevezése
34 811 04 Szakács
34 811 03 Pincér
34 523 01 Mechatronikuskarbantartó
34 543 02 Asztalos
34 582 04 Festő, mázoló, tapétázó

2104

11. faipar

2105

9. építészet

2106

17. kereskedelem - marketing, üzleti adminisztráció

34 341 01 Eladó

2107
2108

6. elektrotechnika-elektronika
5. gépészet

34 522 04 Villanyszerelő
34 521 06 Hegesztő

2109

5. gépészet

34 521 03 Gépi forgácsoló

A felvétel feltétele egészségügyi és pályaalkalmassági követelmények teljesítése.
Felvételi rangsor kialakítása:
 Az intézményben az általános iskola 7. osztály év végi és 8. osztály félévi eredményei kerülnek beszámításra magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv és matematika tantárgyakból.
 A felvételi eljárási rendben figyelembe vett tantárgyak esetén képzett pontszámból rangsor kialakítása.
A vendéglátóipari ágazati szakmák esetén előzetes pályaalkalmassági vizsgálaton történő megfelelés
szükséges.
Felvételi eljárás rendje:
 Az általános iskola 2019. február 18-án továbbítja tanulói jelentkezési lapokat.
 A vendéglátó ipari szakmákban 2019. február második felében pályaalkalmassági vizsgálat tartása.
 A tanulói adatlapok módosításnak lehetősége az általános iskolában 2019. március 21.-22.
 Az ideiglenes felvételi rangsor 2019. április 12-től megtekinthető az iskola honlapján.
 A tanulók kiértesítése a felvételről, a kötelező egészségügyi alkalmassági vizsgálatokon történő megjelenésről valamint a beiratkozás rendjéről 2019. április 23.-30.
 A tanulók egészségügyi alkalmassági vizsgálatokon történő megjelenése 2019. április 30.-2019. június
20. között.
 A felvételi tájékoztatóban leírtak szerint beiratkozás 2019. június 20.-22.
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ACSÁDY IGNÁC SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJÁNAK SÜMEGI TELEPHELYE, SÜMEG










Felújított, korszerűsített épület várja a tanulókat.
Tágas, világos termek állnak rendelkezésre modern bútorokkal berendezve.
Családias légkörben zajló modern oktatás.
Jól felszerelt szaktanterem, korszerű tanműhely fogadja az érdeklődő diákokat.
A gazdaság szereplői által keresett, biztos megélhetést nyújtó szakmák közül választhatnak a tanulnivágyók.
Az intézmény középszintű közismereti és szakmai tárgyakra biztosítja az érettségi
felkészítést.
Különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű; beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő) tanulók jelentkezését is várjuk.
A jelentkezőknek egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálaton kell megjelenniük.
Az iskolába történő felvétel elbírálása, a felvételi rangsor meghatározása a 7. osztály év végi és 8. osztály
félévi eredményei alapján történik magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és idegen nyelv
tantárgyakból.

A meghirdetett tanulmányi területek leírása:
szakközépiskola (3+2 éves): 3 év alatt középszintű szakképesítés + 2 év alatt érettségi szerezhető

1201
1202

Szakközépiskolai képzés /
Szakmacsoport
18. vendéglátás-turisztika
11. faipar

1203

9. építészet

1204

17. kereskedelem - marketing, üzleti adminisztráció

34 341 01 Eladó

1205

7. informatika

34 523 02 Számítógép-szerelő, karbantartó

1206

10. könnyűipar

34 542 06 Női szabó

Kód
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Szakképzettség
megnevezése
34 811 03 Pincér
34 543 02 Asztalos
34 582 04 Festő, mázoló, tapétázó
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PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

JÓKAI MÓR KÖZGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA, PÁPA
 A klasszicista stílusban épült impozáns iskolaépület egy gyönyörű parkkal körülvéve, a város szívéhez közel, zöld övezetben helyezkedik el. Kiváló infrastruktúrával, a legmodernebb, kiemelkedően magas színvonalú információtechnológiai eszközökkel, interaktív oktatásra alkalmas szaktantermekkel, tornateremmel, könyvtárral, kollégiummal és ebédlővel rendelkezik.
 2011-től az „Ökoiskola” címmel büszkélkedhetünk.
 A tanulók kedvük, tehetségük, idejük és szorgalmuk függvényében számtalan tantárgyat tanulhatnak, akár emelt szinten is, amely a továbbtanulási esélyeiket növeli. Az itt megszerzett szakmai ismeretek akár egy jövőbeni vállalkozás sikeres
működtetéséhez szolgálhatnak alapul.
 Olyan szakmai és közismereti tanárok oktatnak, akiknek jó része korábban a felsőoktatásban is szerzett tapasztalatot. Tanáraink arra kíváncsiak, hogy mit tudsz,
s nem arra, hogy mit nem.
 A matematika, az idegen nyelv és az informatika tantárgyak oktatása a képzés során végig emelt óraszámban történik.
 A tanulmányi idő alatt ECDL számítógép használói jogosítványt, illetve EBCL-oklevelet szerezhetnek az
itt tanulók. Ez utóbbi az Egységes Európai Gazdasági Oklevelet jelenti, melyet az Európai Unió összes
tagállamában elismernek.
 Iskolánk a Budapesti Gazdasági Főiskola bejelentett nyelvvizsgahelye, valamint a mérlegképes könyvelő
és a pénzügyi ügyintéző képzés képzőhelyeként működik.
 A KÖZGÁZ olyan diákhagyományokkal és közösségi élettel bír (elsősök tábora és bálja, tehetségkutató,
bemutatkozó, kulturális műsorok, külföldi partneriskolákkal való kapcsolattartás, külföldi tanulmányi
utak, Mikulás-buli, szalagavató bál, ballagás), amely egész életre szellemi és lelki útravalóul szolgál.
 Iskolánk 2017-ben elnyerte az „OKTATÁSI HIVATAL BÁZISITNÉZMÉNYE” megtisztelő címet.
 A tanulókat az általános iskolai eredmények alapján, felvételi pontok számításával veszi fel az iskola,
felvételi vizsgát nem kell tenni.
A felvételi pontok kiszámítása a következő tantárgyak jegyeinek összesítésével történik:
 ötödik év végi magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv,
 hatodik év végi magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, természetismeret,
 hetedik év végi magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, földünk és környezetünk,
 nyolcadik osztály I. félévi magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, földünk és környezetünk.
A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben részesítjük a hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola
székhelye, feladatellátási helye szerinti járás területén található, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja.
A szakgimnáziumi képzéseink első négy évében érettségire felkészítés és az adott ágazatnak megfelelő szakmai
felkészítés is folyik. Az érettségi vizsga tárgyai magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen
nyelv, és ötödik tantárgyként kötelező választani az adott ágazathoz tartozó szakmai tantárgyat. A szakgimnáziumi érettségi bizonyítvány már bizonyos munkakör betöltésére is lehetőséget ad. Az ágazatban való továbbtanulás esetén 1 év alatt emelt szintű (technikus) szakképesítés szerezhető.
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Kód

Szakgimnáziumi képzés /
Ágazat

Szakképzettség
megnevezése

3001

XXIV. Közgazdaság

54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző

3002

XXIV. Közgazdaság

3003

XL. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika

54 344 04 Államháztartási
ügyintéző
54 841 11 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

3004

XXV. Ügyvitel

54 346 03 Irodai titkár

3005

XXIV. Közgazdaság

54 340 01 Üzleti szolgáltatási
munkatárs

Pénzügyi-számviteli ügyintéző (OKJ azonosító szám: 54 344 01)
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi
feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. Működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint,
kontírozza a gazdasági eseményeket, vezeti a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat, könyvviteli feladásokat készít.
Államháztartási ügyintéző (OKJ azonosító szám: 54 344 04)
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Közreműködik a költségvetési tervezéshez kapcsolódó feladatok elvégzésében, államháztartási területen a gazdálkodási problémák felismerésében, megfogalmazásában, kincstári és egyéb szakmai bizonylatok elkészítésében. Közreműködik ellátotti természetbeni, pénzügyi támogatások odaítélésében, kifizetésében, dokumentálásában. Ellátja központi, vagy önkormányzati adóhatóságnál az adó, bírság, illeték, vám kivetésével kapcsolatos
feladatokat, a bevallások ellenőrzésével, a jogszerű adózói magatartás kikényszerítésével kapcsolatos feladatok.
Irodai titkár (OKJ azonosító szám: 54 346 03)
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, titkári, gazdasági, jogi, vállalkozási, kommunikációs és
protokollismeretek, valamint idegennyelvtudás birtokában hivatalokban, intézményekben, hazai és külföldi érdekeltségű szervezeteknél (gazdálkodó egységeknél) ügyintézői és titkári feladatokat lát el.
Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (OKJ azonosító szám: 54 841 11)
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A logisztikai és szállítmányozó ügyintéző feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása, valamint a szállítmányozási tevékenységgel kapcsolatban kiválasztja az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási módot, szükség szerint megtervezi az
útvonalat.
Üzleti szolgáltatási munkatárs (OKJ azonosító szám: 54 340 01)
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Az üzleti szolgáltatási munkatárs alkalmas az üzleti szolgáltatások területén az ügyfélorientált szemléletű
munkavégzésre. Angol nyelven szakmai kommunikációt folytat írásban és szóban ügyfélre szabottan. Elláthat
pénzügyi, beszerzési, ügyfélszolgálati, CRM, HR, vagy az IT és telekommunikáció szolgáltatások területén
speciális szolgáltatási tevékenységet.
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PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
EGRY JÓZSEF SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA, ZÁNKA









Az Iskola 1996 óta foglalkozik középiskolások és felnőttek oktatásával. A folyamatosan változó munkaerő-piaci igényekhez igazodva egyre szélesebb
spektrumban készíti fel diákjait a pályakezdésre.
A vendéglátó ágazat mellett turizmus, környezetvédelem, közművelődés, informatika és sport ágazatban nyújt alapozó, majd szakmai képzést.
Magas szintű angol és német nyelvoktatással párhuzamosan korszerű szaktantermek, digitális táblákkal felszerelt osztálytermek, tankonyha, tanétterem és
sportlétesítmények segítik az oktatást.
A felvételi a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tanulmányi eredmény alapján készített rangsor szerint történik.
A szakgimnáziumi pincér és a regeneráló balneoterápiás masszőr, illetve a szakközépiskolai pincér,
szakács és pék-cukrász képzésekhez egészségügyi alkalmassági szükséges.
Sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek.

Kód

Szakgimnáziumi képzés /
Ágazat

Érettségivel megszerezhető
szakképzettség
megnevezése

7001

Vendéglátóipar (XXVII.)

34 811 03 Pincér

Vendéglátásszervező
(54 811 01)

7002

Turisztika (XXVIII.)

52 812 01 Szállodai recepciós

Turisztikai szervező, értékesítő (54 812 03)

7003

Környezetvédelem (XXIII.)

7004

Informatika (XIII.)

31 851 02 Hulladékfelvásárló
és -gazdálkodó
52 481 02 Irodai informatikus

Környezetvédelmi technikus
(54 850 01)
Szoftverfejlesztő (54 213 05)

7005

Közművelődés (XXXIX.)

52 345 07 Rendezvényszervező

Közművelődési és közönségkapcsolati szakember
(54 345 02)

Szakképzettség
megnevezése

Kód

Szakközépiskolai képzés /
Szakmacsoport

7101

Vendéglátóipar (XXVII.)

Pincér (34 811 03)

7102

Vendéglátóipar (XXVII.)

Szakács (34 811 04)

7103

Élelmiszeripar (XXXVI.)

Pék-cukrász (34 541 11)

7104

Gépészet (IX.) – Nemesgulács helyszínnel

7105

Gépészet (IX.) – Nemesgulács helyszínnel

Épület- és szerkezetlakatos
(34 582 03)
Hegesztő (34 521 06)
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PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

REGULY ANTAL SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA, ZIRC















Az Iskola 1891-ben alakult meg, elődje az Általános Irányú Iparostanonc Iskola, amely
a Zirc község és környékének területén működő kisiparosok utánpótlását biztosította.
Intézményünk fő profilja a szakközépiskolai képzés, amelyben három szakterületen
oktatunk diákokat, gépészet, építő ipar és vendéglátás.
2015-től esti rendszerű szakmai képzésekkel is várjuk az érdeklődőket felnőttoktatásban és felnőttképzésben egyaránt.
A nevelés-oktatáshoz nemcsak a személyi, hanem a tárgyi, infrastrukturális feltételek
is adottak. Intézményünk épületének védelmére mint természetes szimbólumra nagy
hangsúlyt fektetünk.
120 fős, korszerű, 2001-ben épült kollégiumunkkal a távolról érkező tanulóknak is helyet
tudunk biztosítani.
2004-ben épült a mai kor követelményeinek minden téren megfelelő tornacsarnokunk.
Iskolánk informatikai felszereltsége magas szintű.
„Közoktatás minőségéért díjat” 2006-ban nyertük el.
2016-ban az „ÖKOISKOLA” címmel gazdagodott intézményünk.
2018-ban „Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola” címmel gazdagodott intézményünk.
Felvételi vizsga nincs. A felvételi kérelem elbírálásánál az általános iskola 7. év végi és a 8. félévi eredmények számítanak.
A jelentkezők egészségügyi- és pályaalkalmassági vizsgálaton vesznek részt.
A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.

Szakgimnáziumi képzés /
Ágazat

A megszerezhető
mellék-szakképesítés

Érettségi végzettséghez
kötött ágazati szakképesítés

4001

XL. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika

51 344 11 Vállalkozási ügyintéző

54 841 11 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

4002

XXVII. Vendéglátóipar

34 811 03 Pincér

54 811 01
Vendéglátásszervező

Kód

Kód

Szakközépiskolai képzés /
Szakmacsoport

Szakképzettség
megnevezése

4101

5. Gépészet

34 521 03 Gépi forgácsoló

4102

5. Gépészet

34 521 04 Ipari gépész

4103

20. Mezőgazdaság

4104

9. Építészet

4105

9. Építészet

34 521 08 Mezőgazdasági gépész
34 582 04 Festő, mázoló, tapétázó
34 582 13 Burkoló

4106

18. Vendéglátás-turisztika

34 811 01 Cukrász

4107

18. Vendéglátás-turisztika

34 811 04 Szakács

4108

17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció

34 341 01 Eladó
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PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
FALLER JENŐ
SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA,
VÁRPALOTA













Intézményünk széles és változatos szakmakínálatot nyújtó szakképző iskola,
szakgimnáziumi és szakközépiskolai képzési formákkal.
Iskolánk különböző előképzettségű fiatalok és felnőttek számára biztosítja a
szakképzettséghez valamint az érettségihez jutást, személyiségük sokoldalú
kibontakoztatását nappali és esti képzésben.
Tantermeink, tanműhelyeink a kor követelményeinek megfelelő felszereltséggel, rendezett környezetben várják tanulóinkat. Céges partnereinkkel szoros
együttműködésben képezzük a jövő szakembereit.
Oktatásunkban és nevelésünkben nagy figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra, továbbá a nehéz körülmények okozta hátránnyal induló tanulók felzárkóztatására. Tornaterem, tornaszoba, konditerem, sportpálya áll tanulóink rendelkezésére.
Családias kollégium várja a távolabbról érkező diákokat.
Felvételi rangsorokat az általános iskolai eredmények alapján állapítjuk meg.
A szakgimnáziumi képzéseink első négy évében érettségire felkészítés és az adott ágazatban szakmai
felkészítés történik. Az érettségi vizsga tárgyai magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, és ötödik tantárgyként kötelező választani az adott ágazathoz tartozó szakmai tantárgyat.
Az ágazatban való továbbtanulás esetén 1 év alatt szerezhető technikusi, érettségire épülő szakképesítés.

A meghirdetett tanulmányi területek leírása:
 szakgimnázium (4+1 éves): 4 év alatt érettségi és középszintű szakképesítés + 1 év alatt emelt szintű
szakképesítés
 szakközépiskola (3+2 éves): 3 év alatt középszintű szakképesítés + 2 év alatt érettségi szerezhető

8002

Villamosipar és elektronika
(XI.)
Informatika (XIII.)

8003

Kereskedelem (XXVI.)

Érettségivel megszerezhető
szakképzettség
megnevezése
51 523 01
PLC programozó,
52 481 02
Irodai informatikus
34 341 01 Eladó

8004

Rendészet és közszolgálat
(XXXVIII.)

52 345 04 Közszolgálati ügykezelő

Közszolgálati ügyintéző (54345-01)

8005
8006

Közlekedés, szállítmányozás
és logisztika (XL.)
Honvédelem (XLIII.)

8007

Sport (XXXVII)

51 344 11 Vállalkozási ügyintéző
52 863 01Honvédelmi igazgatási ügykezelő
51 726 01 Regeneráló balneoterápiás masszőr

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (54-841-11)
Honvédelmi igazgatási ügyintéző (54-863-03)
Sportedző –a sportág megjelölésével- (54-813-02)

Kód
8001

Szakgimnáziumi képzés /
Ágazat

9

Szakképzettség
megnevezése
Elektronikai technikus (54523-02)
Műszaki informatikus
(54 481 05)
Kereskedő (54-341-01)
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Kód

Szakközépiskolai képzés /
Szakmacsoport

Szakképzettség
megnevezése

8101

Vendéglátás-turisztika (18.)

Pincér (34-811-03)

8102

Vendéglátás-turisztika (18.)

Szakács (34-811-04)

8103

Vendéglátás-turisztika (18.)

Cukrász (34-811-01)
Szociális gondozó és ápoló
(34-762-01)
Kertész (34-622-02)

8104

Szociális szolgáltatások (18.)

8105

Mezőgazdaság (20.)

8106

Informatika (7.)

8107

Gépészet (5.)

Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02)
Hegesztő (34-521-06)

8108

Gépészet (5.)

Ipari gépész (34-521-04)

8109

Gépészet (5.)

8110

Építészet (9.)

Központifűtés- és gázhálózat
rendszerszerelő (34-582-09)
Kőműves (34-582-14)

8111

Építészet (9.)

Burkoló (34-582-13)

8112

Építészet (9.)

8113

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció (17.)

8114

Elektrotechnika-elektronika (6.)

8115

Gépészet (5.)

Festő, mázoló, tapétázó
(34-582-04)
Eladó (34-341-01)
Villanyszerelő (34-522-04)
Épület és szerkezetlakatos
(34 582 03)

A felvétel feltétele egészségügyi és pályaalkalmassági követelmények teljesítése.
Felvételi rangsor kialakítása:
 Az intézményben az általános iskola 7. osztály év végi és 8. osztály félévi eredményei kerülnek beszámításra magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv és matematika tantárgyakból. A felvételi
eljárási rendben figyelembe vett tantárgyak esetén képzett pontszámból rangsort alakítunk ki.
 A Honvédelem és Sport szakgimnáziumi ágazati képzések esetén előzetes pályaalkalmassági vizsgálaton történő megfelelés szükséges.
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