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Iskolánk bemutatása: 
Az intézményünkbe jelentkező 8. osztályos tanulók keresz-

tyén szellemiségű erkölcsi nevelés keretében kezdhetik meg 
tanulmányaikat az általános műveltséget megalapozó techni-
kumi vagy szakgimnáziumi képzésben.  

„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!”” 

(1Kor.16,14) 

A technikumi és szakgimnáziumi képzésben:  

• általános műveltséget megalapozó oktatás, 

• szakirányú munkába állásra felkészítő oktatás, 

• felsőfokú iskolai továbbtanulásra való felkészítés folyik.  
A technikumban a 9-10. évfolyamon ágazati oktatás folyik, mely a 10. 
évfolyam végén ágazati alapvizsgával zárul. A 11-13. évfolyamon a vá-
lasztott szakmának megfelelő szakmai oktatás folyik. Tanulóink a 12. 
év végén előrehozott érettségi vizsgát tehetnek, a 13. évfolyam pedig 
érettségi és szakmai vizsgával zárul. 

A technikumi képzésű tanulóink ösztöndíjban részesülnek. 

Felvételi vizsga nincs, a rangsorolás alapja a magyar nyelv és 
irodalom, a történelem, az idegen nyelv és a matematika tan-
tárgyak (szakközépiskolában az összes tantárgy) 7. év végén 
és a 8. év félévkor szerzett osztályzatainak átlaga. Ennek el kell 

érnie a 3,0-et. 

Fogadni tudjuk a BTMN-es és csak az egyéb pszichés fejlődési zavarral 
küzdő SNI-s tanulókat.  

Egy idegen nyelv tanulása és a hittanoktatáson való részvétel köte-
lező. 

ECDL vizsgaközpont, a CISCO Akadémia tagja, ökoiskola 
és kiválóan akkreditált tehetségpont is vagyunk, melyek ta-

nulóink lehetőségeit, kiteljesedését tovább gazdagítják.

GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT  

ÁGAZAT   
- technikum 

 (PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ, KÓDJA: 
0001) 

A gazdálkodás és menedzsment ágazat 5 éves képzése 
érettségivel és technikusi szintű pénzügyi- számviteli ügyintéző 
szakképzettség megszerzésével zárul. 

Az öt év alatt megismerkedhetsz a terület sajátosságaival, 
a gazdasági élettel kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakkal. 

A szakmai képzés során az iro-
dai munkavégzéshez nélkülözhe-
tetlen adminisztrációs, informatikai 
és gazdasági szakmai ismereteket 
sajátíthatsz el, ezáltal fontos sze-
repet betöltő gazdasági és ügyvi-
teli szakemberként helyezked-
hetsz el termelő, szolgáltató válla-
latoknál és az államigazgatási in-
tézményekben. 

Tanulmányaid során kialakul, illetve erősödik a precizitásod, a 
rendszerszemléleted, megismered az üzleti kommunikáció 
alapjait. 

A szakképzettség megszer-
zéséig vezető úton számos tu-
dás birtokába kerülhetsz. Meg-
értheted a gazdálkodó szerveze-
tek működését, képes lehetsz 
számítógépes ügyviteli progra-
mok használatára. Elsajátíthatod 
a vállalkozások alapításával, 
működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásá-
nak menetét.  

Képessé válhatsz önállóan ellátni 
könyvelési feladatokat, nyilvántartáso-
kat vezetni. 

Ha érdekelnek a gazdasági folyama-
tok, a vállalkozások működése, belső fo-
lyamatai, szereted a gyakorlatias felada-
tokat, akkor ne habozz, válaszd ezt a 
szakot!  

A képzést követően a gazdasági te-
rület széles körében tudsz majd elhelyezkedni, vagy tanulhatsz 
tovább magasabb szintű szakképzésben, gazdasági felsőokta-
tásban. 

INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS  ÁGAZAT 
- technikum  

(INFORMATIKAI RENDSZER- ÉS ALKALMAZÁS-ÜZE-

MELTETŐ TECHNIKUS, KÓDJA: 0003) 

Naprakész ismereteket szerezhetsz tanulmányaid alatt a 
legmodernebb hálózati eszközökről és működésükről köszön-

hetően a CISCO Hálózati Akadémiá-
val történő együttműködésünknek. En-
nek segítségével és jó idegen nyelvi tu-
dással a világon bárhol állást talál-
hatsz. 

A közismereti informatika (szöveg-
szerkesztés, táblázatkezelés, prezen-
tációkészítés, internetes technológiák, 
operációs rendszerek, hálózatok) mel-
lett megismerkedhetsz a szakmai terü-

leten használt alkatrészekkel, szerszámokkal, a számítógép 
összeszerelésével, javításával. Ezt a tudást az élet minden te-
rületén hasznosíthatod. 

A szakmai tárgyak során megtanulhatod a számítógép-
programozás lényegét, célját, főbb elvi jellemzőit.  

Elsajátíthatod az egyszerűbb program-tervezési módszere-
ket, a korszerű webprogramozás alapjait. Adatfeldolgozási ala-
pokra, adatbázis-tervezési és szervezési ismeretekre tehetsz 
szert.  

Megismerheted az inter-
net szerteágazó használatát, 
ésszerű alkalmazását, képes 
lehetsz egyszerűbb számító-
gépes hálózatok tervezé-
sére, kialakítására, megépí-
tésére, programozására. 
Komplex tudásod jó aján-
lólevél lehet fiatal munkavállalóként az ipar bármely terüle-
tén. 
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ELEKTRONIKA ÉS ELEKTROTECHNIKA  
ÁGAZAT 
- technikum 

(IPARI INFORMATIKAI TECHNIKUS, KÓDJA: 0004) 

A jelen és a jövő szakmája az 
elektronika. A hétköznapi életben 
és az ipar minden területén elen-
gedhetetlenül szükséges.   

Tanulmányaid során az elmé-
leti órákon megismerkedhetsz az 
elektrotechnika és elektronika vi-
lágával. E tudással magabiztosan 
oldhatod majd meg a gyakorlati 
órák feladatait, az alapvető mű-
szaki tevékenységeket, az elekt-
ronikus áramkörök készítését, üzembe helyezését, javítását, 
vizsgálatát. 

Találkozhatsz az ipari automa-
tizálásban alkalmazott robottechni-
kai, IT hálózati megoldásokkal, és 
megtanulhatod az ilyen rendszerek 
kialakítását, programozását, üze-
meltetését és hibaelhárítását. 

Képes lehetsz a szakmára jel-
lemző egyszerűbb számítások, ter-
vezési feladatok elvégzésére. Szá-
mítógéppel támogatott szimulációs 
gyakorlatokkal ismerheted meg az 
okoseszközökben rejlő lehetősé-
geket. 

Ha érdekel a technika és egy valóban használható szakmát 
szeretnél, jelentkezz az ipari informatika szakunkra! 

Képzésünk során hozzájuthatsz ahhoz a szakmai tudás-
hoz, melynek birtokában a technikusi képesítés megszer-
zése után nem lesz nehéz állást találnod.  

VEGYIPAR ÁGAZAT 
- technikum 

(VEGYÉSZ TECHNIKUS, KÓDJA: 0005) 

A vegyipar ágazat tanulójaként elsajátíthatod azt a tudást, 
amely megfelelő alapot 
nyújt a szakirányú tovább-
tanuláshoz, illetve a vegy-
iparban történő elhelyez-
kedéshez.  

Magas óraszámban, az 
alapoktól kezdve ismer-
kedhetsz a kémiával, il-
letve a szakmai tantár-
gyakkal. 

A gyakorlatokon klasszikus 
analitikai és műszeres analitikai 
méréseken kívül a jól felszerelt 
vegyipari műveleti laboratórium-
ban szembesülhetsz az elméleti 
órákon elsajátított ismeretek gya-
korlati alkalmazásával.  

Egyedülálló, az ipari körülmé-
nyeket látványosan bemutató mű-
veleti kisüzemünkben végigkövet-
heted a vegyészet ipari körülmé-
nyeit, folyamatait. 

Az iskola jó kapcsolatot 
ápol a környező vegyipari cé-
gekkel, amelyek helyet biztosíta-
nak az összefüggő nyári gyakor-
latok számára, és lehetőséget 
kínálnak a végzést követő el-
helyezkedésre is.  

PEDAGÓGIA ÁGAZAT   

- szakgimnázium 

(PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS, KÓDJA: 0006) 
Ha humán érdeklő-

désű vagy, és szívesen 
segítesz másokon, jelent-
kezz erre a szakunkra!  

Pedagógia, gondozás 
és egészségnevelés, 
pszichológia, gyógypeda-
gógia, pedagógiai szocio-
lógia, szabadidő-szerve-
zés, kommunikáció tantár-
gyakat tanulhatsz itt, és gyakorlaton veszel majd részt óvodá-
ban, általános iskolában.  

Megismerheted a gyermekek fejlődésének jellegzetessé-
geit, mely ismereteket szülőként, gyermek-
nevelőként is nagyszerűen kamatoztat-
hatsz. 

A végzést követően elhelyezked-
hetsz pedagógiai asszisztensként, gyer-
meknevelőként, a családvédelemben, szo-
ciális munkaterületen, humanitárius intéz-

ményekben, illetve szeretetszolgálatban.  

 D IÁKOTTHON 
Vidéken élsz? Fárasztó a bejárás? Korán kell kelned? Sze-

retnél az iskolába néhány perc alatt eljutni? Nehéz szociális 
helyzetben élsz? 

Szeretettel várunk a 80 férőhelyes diákotthonunkban, 
amely közvetlenül az iskola épülete mellé épült. A fiúkat és lá-
nyokat külön szinteken, kényelmes és komfortos körülmények 
között, 2-4 ágyas szobákban helyezzük el. 

A diákotthon épületében lévő étteremben napi háromszori 
étkezést biztosítunk. Tartalmas programokat, sportolási lehető-
séget, szükség szerint fejlesztési és/vagy felzárkóztatási lehe-
tőséget nyújtunk, így tanulmányi eredményed is javulhat! 

A diákotthoni tagsággal kapcsolatos tájékoztató a honlapon 
megtalálható. 

Szeretettel várunk minden diákot városunkból, a 
városkörnyékről és a régióból egyaránt! 

Csernaburczky Ferenc 
igazgató 

Óvodai gyakorlat 

Kisüzem 

Vegyészeti labor 


