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5010 Gimnáziumi képzés
A képzés célja felkészíteni a tanulókat a középszintű, illetve emelt
szintű érettségire, nyelvvizsgára, valamint továbbtanulásra.
A diákok magas óraszámban tanulják a választott idegen nyelvet. 11.
évfolyamtól emelt szintű vizsgára készülhetnek a felvételi
tantárgyakból, kilencediktől felkészítést kapnak a középfokú
nyelvvizsgára.
A számítástechnika alapjain kívül megismerkednek az alapvető alkalmazásokkal, a
számítógépes hálózatokkal és a programozási nyelvekkel. A képzés felkészít az informatika
emelt szintű érettségire és a szakirányú továbbtanulásra.
Technikumi képzések
5020 Közszolgálati technikus (rendészet és közszolgálat ágazat)
A képzés időtartama öt év, kilencedik - tizedik osztályban-ösztöndíjban részesülnek..
Várjuk a katonai, belügyi és rendvédelmi pályák iránt kedvet érző
fiúk és lányok jelentkezését.
Az itt végzők jó eséllyel indulhatnak a szakirányú felsőfokú, illetve
középfokú intézményekbe. Az idegen nyelveket angol vagy német
nyelvet tanulnak. Kilenc és tizedik évfolyamon elsajátítja a
rendészeti, a magánbiztonsági tevékenység, valamint a rendvédelmi
hivatás legalapvetőbb szakmai ismeretanyagát. Szakmai elméleti (rendvédelmi szervek,
vagyonvédelem, kommunikáció, közszolgálati ismeretek és gyakorlatok) és gyakorlati
(önvédelem és intézkedés taktika) tantárgyakat tanulnak.

Tizenkettedikben előrehozott érettségi vizsgát tesznek magyar nyelv és irodalom, történelem,
matematika tantárgyakból. Tizenharmadik osztályban idegen nyelv és szakmai tantárgyból
vizsgáznak, „közszolgálati technikus” képesítést szereznek.
Az érettségi és technikus bizonyítvány birtokában a rendőr tiszthelyettes szakképzés
időtartama lerövidül.
A jelentkezőknek orvosi alkalmassági vizsgálaton, valamint testnevelés képesség felmérésen
kell részt venniük.
A nyári gyakorlatokon a tanulók megismerkednek a fegyveres szervek munkájával.
5030 Sportedző (labdarúgás) - sportszervező (Sport ágazat)
A képzés időtartama öt év.
A képzés célja, hogy megismerjék a sportoktatás elméleti és gyakorlati alapjait annak
érdekében, hogy képessé váljanak sportolók, csapatok számára célirányosan tervezni,
szervezni és irányítani rövid–, közép– és hosszú távú felkészítésüket és versenyeztetésüket.
Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék- és
versenyszabályait. Felméri sportolói állóképességét, technikai tudását, valamint edzéstervet
készít, irányítja annak végrehajtását. Részt vesz a sport és egyéb szabadidős tevékenységet
szervező egység/intézmény munkájában.
Tizenkettedikben előrehozott érettségi vizsgát tesznek magyar nyelv és irodalom, történelem,
matematika tantárgyakból. Tizenharmadik osztályban idegen nyelv és szakmai tantárgyból
vizsgáznak, „sportedző- sportszervező” képesítést szereznek.
A jelentkezőknek orvosi alkalmassági vizsgálaton, valamint testnevelés képesség felmérésen
kell részt venniük.
Szakiskolai képzések bemutatása
Képzéseink három évesek, 9. évfolyamon tanulóink ösztöndíjban részesülnek.
5040 Bőrtermék készítő
A szakképzés célja a munkaterülethez tartozó legjellemzőbb
munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák
elsajátítása. Jól felszerelt tanműhelyünkben és a helyi Szamos Cipőipari
Kft. gyárában a tanulók gyakorlati képzését biztosítani tudjuk. A sikeres
képesítő vizsga után elhelyezkedésük biztosított.
5050 Kőműves
Az építőipari szakmákat képző osztályunkat a munkaerő-piaci
igényeknek megfelelően indítjuk. A kőműves feladata épületek és
épületrészek létesítése, javítása, karbantartása, felújítása és bontása. A
kőműves szakmunkások a helyi vállalkozásoknál is keresettek, biztos
munkalehetőséget kínálnak.

5060 Burkoló
Burkoló feladata a kültéri és beltéri felületek hidegburkolása. Egészségügyi alkalmassági
követelmények szükségesek mindkét szakmához.
5070 Pincér – vendégtéri szakember
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.

5080 Szakács
Célunk olyan szakemberek képzése, akik képesek a korszerű
vendéglátás követelményeinek megfelelő feladatok ellátására, valamint
a vendégek elvárásainak megfelelő ételválaszték kialakítására és
elkészítésére. Alkalmasak az ételek követelményeinek megfelelő
minőségi színvonalon történő tálalására a fogyasztók és a vendégek
számára.
5090 Pék
Legyenek képesek sütőipari technikák magas szintű alkalmazására. A feladataik közzé
tartoznak az alábbiak:







átveszi, majd tárolja a nyersanyagokat (liszt, élesztő, fűszerek, esetleg töltelékek);
az igények alapján meghatározza a tésztakészítési folyamatot (technológiát), és ennek
megfelelően előkészül;
kovászt készít, és azzal elkészíti a tésztát, majd pihenteti a szükséges ideig;
a tésztát adagolja, formázza, megtölti, felület kezeli;
megsüti a termékeket, és ellenőrzi azok minőségét;
megfelelően raktározza, és kiszállítja a termékeket.

Szakgimnáziumi tanulmányi terület
5100 Pedagógia 5 éves képzés
13. évfolyamon megszerezhető képzés pedagógiai munkatárs – pedagógiai asszisztens.
A pedagógiai asszisztens óvodában, iskolában, gyermekotthonban, lakásotthonban és egyéb
(gyermeknevelő, gondozó) intézményben foglalkoztatott dolgozó, aki felsőfokú végzettségű
szakember, irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. Közreműködik a gyermek
tevékenységeinek, tanítási óráinak előkészítésében és lebonyolításában. Részt vesz az

intézményen belüli és intézményen kívüli programok, szabadidős feladatok előkészítésében és
lebonyolításában. Felügyeli, kíséri a csoportot, gondozási feladatokat lát el, részt vesz a
gondjaira bízott gyermek higiénés szokásrendszerének kialakításában. Koordinálja a család és
az intézmény kapcsolattartását. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális
környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges
gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, más szakemberekkel és a
gyermekkel/fiatallal történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció
határozza meg.

Felvételi vizsgát nem tartunk, a hetedik év végi és nyolcadik félévi tanulmányi eredmény
alapján rangsoroljuk a jelentkezőket.
Kollégiumi elhelyezés
Az elhelyezést minden igénylő számára biztosítjuk.
A kollégium a város központjában található, az iskolával egy területen
helyezkedik el.
A kollégiumi élet során szaktanáraink maximális segítséget nyújtanak
diákjainknak a tanuláshoz, melyben a tehetséggondozás is fontos
jelentőséggel bír.
Szabadidős programjaink: sportolási lehetőség, szakkörök, színház- és
mozi látogatás.
Sajátos nevelési igényű tanulók felvételijével kapcsolatos tudnivalók
Tagintézményünkbe felvételt nyerhetnek a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető,
oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók. Kérjük a jelentkezési laphoz
mellékeljék a szakvéleményt.

