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Általános tájékoztató a szakképzésről
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 2016. évi módosítását követően a 2016/2017. tanévtől megváltozott a szakképzés rendszere. A korábbi szakközépiskola új elnevezése szakgimnázium, a szakiskola elnevezése szakközépiskola, továbbá a korábbi speciális szakiskola új neve szakiskola. A jogszabályi változás nem csak
az egyes iskolatípusok elnevezését változtatta meg, hanem fontos tartalmi változásokat
is hozott.
A legszembetűnőbb változás a szakgimnáziumban van. A 9-12. évfolyamokon megváltozott a tananyag struktúrája is. A szakmai alapozást szolgáló elméleti és gyakorlati tantárgyak óraszámai növekedtek. Az érettségi bizonyítvánnyal együtt szakmai végzettséget is biztosít. A szakgimnáziumi érettségire épülő szakképzési évfolyam – a korábbi két
év helyett – egy év.
A szakközépiskola vonatkozásában a legfőbb változás az, hogy a három éves képzést
követően (a szakmai végzettség megszerzése után) két éves tanulmányi idővel lehet eljutni az érettségi vizsgához.
A szakgimnáziumi képzés
A szakgimnáziumban a 9-12. évfolyamon ágazati képzés valósul meg. A négy év alatt a
közismereti oktatással párhuzamosan szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik az
ágazati szakképzési kerettanterv szerint. A szakgimnázium az érettségi vizsga mellett
felkészít a kötelező szakmai vizsgára is, mely egyben középszintű szakképesítést is ad.
Az érettségi vizsgán négy közismereti – magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen
nyelv, matematika – tantárgyból, valamint az ágazatra előírt szakmai tantárgyból kell
érettségi vizsgát tenni. Az érettségi bizonyítvánnyal együtt szakmai végzettséget is biztosít.
Az érettségi vizsgát követően, az ágazatnak megfelelő emeltszintű szakképesítés (54-es
OKJ szint) választása esetén egy év alatt szerezhető meg az érettségire épülő szakképesítés (technikus). Azok a tanulók, akik más ágazatban vagy gimnáziumban tettek
érettségi vizsgát, két év alatt készülhetnek fel a szakmai vizsgára.
Felsőfokú továbbtanulásnál a szakmai végzettség megléte esetén többlet pontszámot
kap a jelentkező.
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A szakközépiskolai képzés
A szakközépiskolában, a 9-11. évfolyamokon az általános műveltséget megalapozó- és
a szakmai elméleti és gyakorlati képzéssel a tanulók felkészülnek a komplex szakmai
vizsgára. A szakmai vizsgával középfokú szakképesítést (34-es OKJ szint) szerez a tanuló.
A középfokú szakmai végzettség birtokában a tanuló két év alatt felkészülhet (nappali,
esti vagy levelező munkarend szerint) az érettségi vizsgára. A két év során csak közismereti tantárgyak oktatása folyik. Az érettségi vizsgán csak négy tantárgyból (magyar
nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika) kell érettségi vizsgát tenni,
mivel a szakmai végzettsége kiváltja a szakmai tantárgyi érettségi vizsgáját.
A szakképzésben adható ösztöndíj
A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló 252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet (továbbiakban: ösztöndíj rendelet) alapján az első, az adott tanévre vonatkozó kormányrendeletben meghatározott hiány-szakképesítésre felkészítő, államilag támogatott
nappali, iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanuló részére, tanulmányi eredményük alapján nyújtható.
A szakgimnáziumi tanulmányokat folytató tanuló ösztöndíjra való jogosultsága:
az érettségi végzettséghez kötött, hiány-szakképesítésnek minősülő szakképesítés szakmai vizsgára felkészítő tizenharmadik vagy tizennegyedik évfolyamán,
az ösztöndíj mértéke a szakgimnáziumi tanulmányok esetében – ha a tanulmányi eredmény 3,01 felett van, tanulmányi eredménytől függően – 50.000 forint
is lehet.
A szakközépiskolai tanulmányokat folytató tanuló a szakképzés teljes időtartama
alatt (3 év) jogosult az ösztöndíjra.
Az ösztöndíj rendelet 3. §-a alapján nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló az alábbi
esetekben:
a tanév adott félévében, ha az azt megelőző félévben a szakközépiskolai és
szakiskolai tanulmányok esetében 2,51, a szakgimnáziumi tanulmányok esetében 3,01 alatti tanulmányi átlageredményt ért el, vagy valamely tantárgyból
elégtelen érdemjegyet kapott,
attól a hónaptól kezdődően, amelyet megelőző hónapban a tanév során keletkezett igazolatlan óráinak száma meghaladja a hét órát,
fegyelmi büntetés esetén az arról szóló határozat jogerőre emelkedésének
napját követő hónaptól.
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Az ösztöndíj mértéke a szakközépiskolai tanulmányok esetében első szakképzési évfolyam első félévében egységesen havonta 10.000 forint. A második félévtől kezdődően
az ösztöndíj mértéke a tanulmányi eredménytől függően 10.000-35.000 Ft között változik. A tanulmányi időszak alatt a nyári szünet időtartamára is jár a támogatás.
A 2019/2020. tanévre vonatkozóan a hiány-szakképesítéseket kormányrendelet állapítja meg. A hiány-szakképesítéseket az összesítő táblázatokban *-gal jelöljük (8-9 oldal).
Duális képzés
Azok a tanulók, akik a duális képzésben vesznek részt, a közismereti és szakmai elméleti
ismereteiket a szakképző iskolákban sajátítják el, viszont gyakorlati oktatásukra a gazdálkodó szervezeteknél kerül sor, így már a tanulmányaik során is betekinthetnek a
munka világába.
A területileg illetékes kamara garanciát vállal a szakiskolai tanulók iskolán kívüli gyakorlati képzőhelyen való elhelyezésére. Ha biztosított a megfelelő képzőhely a gyakorlati
képzés lebonyolítására és tanulószerződés kötésére, a tanuló gyakorlati képzése kizárólag tanulószerződés keretei között valósulhat meg.
Tanulószerződés
Szakképző évfolyamon a tanuló gyakorlati képzése a gazdálkodó szervezetnél a tanuló
és a gazdálkodó szervezet között gyakorlati képzés céljából megkötött írásbeli tanulószerződés alapján folyik. A juttatás havi mértéke a szakképzési évfolyam első félévében
a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében meghatározott elméleti és gyakorlati képzési idő arányát figyelembe véve akár 25.000 Ft, ami a tanuló tanulmányi előmenetelének, a gyakorlati képzés során nyújtott teljesítményének és szorgalmának figyelembevételével emelkedik.
Szakképzési Hídprogram
A szakképzési hídprogram olyan tanulóknak kíván új esélyt és szakképzési bekapcsolódási lehetőséget adni, akiknek az iskola korábban jellemzően kudarcélményt jelentett,
akiknek tanulmányi előmenetele akadozott, illetve beilleszkedési nehézségeik adódtak,
és emiatt nem fejezték be az általános iskola 7. vagy 8. osztályát, de betöltötték már 15.
életévüket, ellenben nem múltak el 23 évesek.
A Szakképzési Hídprogram két évfolyamos képzési idejű és záróvizsgával, valamint
részszakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgával zárul.
A programban részt vevő diákok ösztöndíjban részesülnek, amelynek a mértéke az első
évben havi 8.000 Ft, a második évben havi 10.000 Ft.
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A középfokú beiskolázással kapcsolatos tudnivalók
A beiskolázással kapcsolatos jogszabályi előírásokat a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet 26-46. §-ai, továbbá a 48. §-a a kollégiumi felvételre vonatkozó szabályokat tartalmazza.
A jogszabályi előírások és az általános iskolák jelentkezéssel kapcsolatos tájékoztatóik
részletes eligazítást nyújtanak. Itt csak a legfontosabb tudnivalókat emeljük ki, amelyet
kiegészít a felvételi eljárás lebonyolításának határidőit tartalmazó táblázat.
A felvételi kérelmet a jelentkezési lap és a tanulói adatlap felhasználásával kell benyújtani, amelyet az általános iskola a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében (KIFIR) állít elő.

A kollégiumi felvétel iránt külön kérelmet kell benyújtani. A jelentkezés módjáról a kollégiumok honlapjáról lehet részletesen tájékozódni.
A szakgimnáziumok központi írásbeli vizsgát és szóbeli vizsgát szervezhetnek. A felvételi
vizsgát szervező intézményekről, a felvétel feltételeiről az egyes tagintézményeknél
adunk tájékoztatást.
A művészeti vagy testnevelés tanulmányi területen hirdetett felvétel esetén a központi
írásbeli vizsga és szóbeli vizsga mellett további készségek, képességek megléte is vizsgálható. Az egyes szakképesítésekre pályaalkalmassági vizsgálatot is előírhatnak jogszabályok (szakmai és vizsgakövetelmények).
Konkrét speciális kérdéseikkel az adott tagintézmények pályaválasztási felelőseit a megadott elérhetőségen kereshetik.

Felvételi tájékoztató
Az Ózdi Szakképzési Centrum tagintézményeiben a középfokú felvételi eljárás során a
tanulók nappali tagozatos 9. évfolyamra szakgimnáziumba és szakközépiskolába jelentkezhetnek.
A középfokú felvételi eljárás folyamata és szakaszai
Az általános iskola 8. évfolyamán tanuló jelentkező esetén a felvételi lapok kitöltését az
általános iskola szervezi meg.
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Határidő

Feladat

2018. december 7.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára a vizsgát szervező intézménybe.

2019. január 19.

Központi írásbeli felvételi vizsgák

2019. február 21-március 14.

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében

2019. március 21-22.
2019. április 30.
2019. június 20-22.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában
A középfokú iskola megküldi a felvételről vagy az elutasításról
szóló értesítést a jelentkezőnek és az általános iskoláknak
Beiratkozás a középfokú iskolába az iskola igazgatója által meghatározott időpontban

Központi írásbeli vizsgák
A 9. évfolyamra történő beiskolázás írásbeli vizsgáit a központilag kiadott, egységes követelményeket tartalmazó magyar nyelvi és matematikai feladatlapok alapján, országos
eljárásrend szerint kerül megszervezésre. A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt, diákigazolványt vagy személyi igazolványt vigyenek magukkal.
Iskolarendszerű szakképzésben csak olyan tanulót vehet fel a középiskola, aki az adott
szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményekben előírt egészségügyi alkalmassági, továbbá a pályaalkalmassági követelményeknek megfelel.
Egészségügyi alkalmasság
Az egészségügyi alkalmasság vizsgálatát a középiskola szervezi. Az orvosi szakvéleményre alapozott megállapítás, hogy a képzésbe bekapcsolódni szándékozó tanuló testi
adottságai, egészségügyi és pszichikai állapota alapján képes önmaga és mások veszélyeztetése nélkül a választott szakma szerinti tevékenység, foglalkozás gyakorlására és
a szakmai vizsgára való felkészülésre és a vizsga sikeres tejesítésére. Az egészségügyi
alkalmasság elbírálásához kérjük az – esetleges betegséghez kapcsolódó – orvosi leletek
bemutatását.
Pályaalkalmasság követelmény
A szakképzésbe történő bekapcsolódás – szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott – azon feltétele, amely alapján megállapítható, hogy a szakképzésben részt
venni szándékozó személy képességei, készségei alapján sikeresen fel tud készülni a
választott szakképesítés komplex szakmai vizsgájára és a választott tevékenység, foglalkozás ellátására.
Az egészségügyi- és pályaalkalmassági vizsgálatok a középiskolában az iskola által
megadott időpontba kerülnek lebonyolításra.

7

Ózdi SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző
Iskolája

Ózdi SZC Deák Ferenc
Szakképző Iskolája és
Művészeti Szakgimnáziuma

Ózdi SZC Surányi Endre
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Ózdi SZC Gábor Áron
Szakképző Iskolája

Az ágazat megnevezése
és az érettségivel együtt
megszerezhető végzettség

Ózdi SZC Bródy Imre
Szakgimnáziuma

A 2018/2019. tanévben induló képzések

Az érettségi vizsgát
követően megszerezhető szakképesítés
(* hiány szakképesítés)

Szakgimnázium
Közlekedésgépész
Építő- és anyagmozgató
gép kezelője és Kerékpárszerelő

Villamosipar és
elektronika

X

Autószerelő

Elektronikai technikus

X

PLC- programozó

Épületgépészet

X

Épületgépészeti előkészítő

Szépészet

X

Férfi fodrász- borbély

Gépészet

Gépgyártástechnológ
iai technikus*

Képző- és iparművészet

X

Program- és projektszervező

Egészségügy
Általános ápolási és
egészségügyi asszisztens

X

X

Ügyvitel

Kereskedelem

X

Eladó

Irodai Informatikus

Vendéglátóipar
Pincér

Rendészet és közszolgálat

Grafikus

Gyakorló ápoló*

X

Ügyfélszolgálati ügyintéző

Informatika

Fodrász

X

Gyártósori gépész

Épületgépész technikus*

Irodai titkár

Kereskedő
Műszaki informatikus

X
X

X

Vendéglátás szervező

X

Közszolgálati ügyintéző

Közszolgálati ügykezelő
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Ózdi SZC PattantyúsÁbrahám Géza Szakképző Iskolája

Ózdi SZC Deák Ferenc
Szakképző Iskolája és
Művészeti Szakgimnáziuma

Ózdi SZC Surányi Endre
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Ózdi SZC Bródy Imre
Szakgimnáziuma

A szakma megnevezése
(*hiány szakképesítés)

Ózdi SZC Gábor Áron
Szakképző Iskolája

Ózdi Szakképzési Centrum

Szakközépiskola
X
X

Ács*
Burkoló

X
X

Cukrász
Eladó
Elektromos gép- és készülékszerelő

X
X
X
X
X

Épület- és szerkezetlakatos*
Festő, mázoló, tapétázó

X

Fogadós

X

Gépi forgácsoló*

X

Hegesztő

X

X

X

X

X
X

Ipari gépész*
Karosszérialakatos

X

Kőműves*
Központi fűtés - és gázhálózat
rendszerszerelő*

X
X
X
X

Mechatronikus karbantartó
Pék-cukrász*
Pincér
Rendészeti őr

X

Szakács

X
X
X
X

Szárazépítő
Szociális gondozó és ápoló*

X

Villanyszerelő*
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X
X

X

Ózdi SZC Bródy Imre Szakgimnáziuma
(OM 203046)

Cím:
Telefonszám:
E-mail:
Honlap:
Tagintézmény-vezető neve:
Pályaválasztási felelős neve:

3600 Ózd, Petőfi Sándor út 20.
Telefon: 48 / 572-067
titkarsag@brody-ozd.sulinet.hu
www.brody-ozd.sulinet.hu
Deklava Marianna
Szűcs Orsolya

Az iskola rövid bemutatása
Iskolánk hosszú évtizedekre visszatekintő oktatási tradícióval rendelkezik a térség szakképzésében. A munkaerő piac elvárásaihoz rugalmasan alkalmazkodva
folyamatosan bővítjük képzési kínálatunkat. A 2018/19-es tanévben a tradicionális műszaki területek mellett már az egészségügyi ágazatra is várjuk a jelentkezőket.
Az intézményben folyó szakgimnáziumi képzéseink előnyei:





az érettségi vizsgával párhuzamosan egyúttal piacképes középfokú
szakképesítést is szerezhetnek diákjaink,
az érettségi vizsgát követő emelt szintű szakképzések (technikus szint)
már csak egy évesek,
korszerűen felszerelt szaktantermek, laborok segítik az oktatást,
iskolánk akkreditált nemzetközi ECDL vizsgaközpont.
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Tanulmányi terület
kódja

Az érettségi vizsga keSzakgimnáziÉrettségi végezettségretében megszerezumi ágazati
hez kötött ágazati
hető szakképesítés(ek)
képzés 9. évfoszakképesítés megneOKJ száma és megnelyamon
vezése és OKJ száma
vezése

Képzési idő (év)*

Felvehető tanulók
száma (fő)

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK
ágazati képzés (9-12. évfolyam)

5001

Villamosipar és
elektronika

PLC- programozó

Elektronikai technikus
54 523 02

1

17

5002

Informatika

Irodai informatikus

Műszaki informatikus
54 481 05

1

34

5003

Egészségügy

Általános ápolási és
egészségügyi asszisztens

Gyakorló ápoló
54 723 02

1

34

5004

Arany János Kollégiumi Program (AJKP) előkészítő évfolyama
szakgimnáziumi ágazati képzésbe történő becsatlakozással

1

28

*A képzési időnél a +1 év az érettségi vizsgát követő szakképzés időtartama
(ágazaton belül)
A felvétel feltétele:
Szükséges iskolai végzettség:
Felvételi követelmény:

alapfokú iskolai végzettség
egészségügyi alkalmasság megléte az informatika ágazat kivételével

Integrált felkészítés:
Általános felvételi eljárás:

SNI-s tanulók integrált oktatása biztosított
20/2012. (VVIII. 31.) EMMI rendelet 25-45. §ai, továbbá a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján

Helyi felvételi eljárás:

Központi írásbeli felvételi vizsga: nincs
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Az általános iskolai eredmények beszámítása:
-7. év végi és 8. félévi osztályzatok:
magyar (átlag), idegen nyelv, matematika, történelem, fizika /biológia*
*(egészségügy ágazat esetében)
A pontszámot az adott évi osztályzatok kétszerezésével számoljuk.
Elérhető pontszám: 50-50 pont
Szóbeli felvételi elbeszélgetés van az intézményben
Szóbeli meghallgatás időpontja:
2019. február 28. és március 1.
Felvételi rangsor kialakítása:

Az általános iskolából hozott pontok, és a szóbeli felvételi elbeszélgetésen szerzett pontok
összegei (120 pont) alapján történik

Az oktatott ágazatok, a megszerezhető szakképesítések bemutatása
5001
Villamosipar és elektronika: A tanulók megismerik az elektrotechnika és az
elektronika alapjait, villamos áramköröket állítanak össze, mérnek. Automatikai
berendezéseket szerelnek, PLC-t, mikrovezérlőket programoznak. Megismerik
a számítógépek iparban történő gyakorlati alkalmazásának területeit: ipari folyamatok vezérlése, szimuláció, áramkörök tervezése, modellezése
Érettségivel szerezhető mellék-szakképesítés:
51 523 01 PLC programozó
Érettségi után megszerezhető emelt szintű szakképesítés: 54 523 02 elektronikai technikus

Az elektronikai technikus elektronikai áramköröket tervez, épít, beüzemel, bemér. Gyártósorokat felügyel, karbantart. Széleskörűen használja
12

a számítógépet a tervezés, mérés, a műszaki dokumentálás során. Rendelkezik irányítástechnikai ismeretekkel, képes mechatronikai rendszereket működtetni, PLC-t programozni.
5002
Informatika: A tanulók megismerik a számítógépek és egyéb számítástechnikai
eszközök felépítését, működését, különféle felhasználói programok alkalmazását, az önálló programkészítés módszereit.
Elsajátítják az operációs rendszerek, a hálózati és informatikai biztonsági eszközök telepítését, konfigurálását. Megismerik egyéb hardver eszközök (pl. mikrovezérlők) felépítését, működését, azok vállalati és ipari alkalmazásának lehetőségeit valamint tanulják a szabad forráskódú eszközök használatát és programozását.
Érettségivel szerezhető mellék-szakképesítés:
52 481 02 irodai informatikus
Érettségi után megszerezhető emelt szintű
szakképzés: 54 481 05 műszaki informatikus

A műszaki informatikus informatikai ismereteket alkalmaz, elektronikai
áramkörök építésével, beüzemelésével foglalkozik. Képes a számítógépes
programok telepítésére, egyszerűbb programok megírására, nagy terjedelmű adatbázisok létrehozására, kezelésére valamint műszaki folyamatok megtervezésére. Ismeri az irányítástechnikai rendszereket, képes
PLC-t, mikro vezérlőket programozni.
5003
Egészségügy: a tanulók megismerik az emberi test életműködési folyamatait, az
egészség és a környezet kölcsönhatásait, elsajátítanak egy egészségtudatos
szemléletet. A képzés végén a hallgató képes lesz a betegellátás, - gondozás területén asszisztálni, beavatkozásoknál, vizsgálatoknál segédkezni, betegekkel
kapcsolatos dokumentációt kezelni, valamint gyógyító és rehabilitációs folyamatokban részt venni.
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Érettségivel szerezhető mellék-szakképesítés: 52 720 01 Általános ápolási és
egészségügyi asszisztens
Érettségi után megszerezhető emelt szintű
szakképzés: 54 723 02 gyakorló ápoló

A gyakorló ápoló az egészségügyi szakellátás intézményeiben ápolja, gondozza, segíti a beteget, szakápolást végez. Előkészíti a beteget vizsgálatra, kezelésre és asszisztál a beavatkozásoknál. Dokumentálja a betegek adatait,
a vizsgálati eredményeit, a kezeléseket és a gyógyszerelést. Prevencióban, egészségnevelő tevékenységben közreműködik.
5004
AJKP: az előkészítő, 0. évfolyammal induló program célja, hogy egy középiskolai
kollégiumok által alkalmazható pedagógiai eszközrendszer segítségével biztosítani lehessen, hogy a jelenleginél lényegesen nagyobb arányban tanulhassanak
eredményesen nappali tagozatos, érettségit és szakmát adó szakgimnáziumi
osztályunkban a legszegényebb, legképzetlenebb szülők gyermekei. A programban a partner középiskolai kollégium, számos kedvezményt (pl. étkezés, ruha,
tanszerek, kirándulások) nyújtva vállal felelősséget azért, hogy a program jól
körülírt célcsoportjához tartozó, meghatározott számú gyermeket - egy felkészítő munkát követően - szakgimnáziumba beiskolázzanak, és az öt plusz egy
éves program keretében nappali tagozatos osztályokban érettségi bizonyítványhoz segítsék őket.
Az előkészítő évfolyam elvégzését követően a tanuló választhat és folytathatja
tanulmányait a szakmai érettségivel záruló, helyben meghirdetett szakgimnáziumi képzések közül informatika, villamosipar és elektronika vagy egészségügy
ágazatban, az ott megszerezhető szakmai érettségi és szakképesítések elérésével.
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ÓZDI SZC GÁBOR ÁRON SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA

Cím:
Telefon:
Fax:
Honlap:
Email:
Tagintézmény-vezető:
Pályaválasztási felelősök:

3600 Ózd, Bolyki főút 2. (székhely);
3600 Ózd, Árpád vezér út 13. (telephely)
48/ 473 211 (székhely); 48/572 044 (telephely)
48 / 572 298
www.gasziozd.hu
titkarsag@gaboraron-ozd.sulinet.hu;
arpadszakiskola@arpadvez-ozd.sulinet.hu
Alabán Péter
Alabán Péter (székhely),
Kellerné Göcző Marianna (telephely)

Az iskola rövid bemutatása:
Iskolánk több mint 125 éves múlttal rendelkező intézmény, amely az egykori
102. sz. Gábor Áron Ipari Szakmunkásképző Intézet, illetve a 2005 és 2011 között fennálló Bolyai Farkas Szakképző Iskola jogutódja. 2015-től, az Ózdi Szakképzési Centrum tagintézményeként, a korábban szintén tagiskolai státusszal
rendelkező Árpád Vezér Úti Szakiskolai Tagintézménnyel összevonva működik
tovább. Nappali tagozat mellett iskolánkban esti tagozatos felnőttoktatás (2 év)
is zajlik, amely munka mellett végezhető, ingyenes második szakma megszerzésére is lehetőséget nyújt akár pályakezdők, akár munkanélküliek számára. Lehetőséget nyújtunk továbbá szakképesítéssel rendelkezők részére, hogy 2 év
alatt érettségi bizonyítványhoz jussanak nappali tagozaton, az érettségizettek
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pedig választhatják technikus képzéseinket. Az iskola részt vesz továbbá a Szakképzési Hídprogramban rész-szaklépesítéshez juttatva a nyolc általános iskolai
végzettséggel nem rendelkezőket.

Nyílt napok az iskolában:
2018. november 6-7. 8 óra (Ózd, Zrínyi Miklós út 1. – Tanműhely)
Pótnapok:
Székhely: 2018. november 20. (Ózd, Zrínyi Miklós út 1. – Tanműhely)
Árpád vezér úti telephely: 2018. november 21. (Ózd, Árpád vezér út 13.)

Választható képzéseink szakgimnáziumban
Tanulmányi
terület
kódja

6001

6002

Szakgimnáziumi ágazati
képzés 9. évfolyamon

Az érettségi
vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek) OKJ
száma és megnevezése

Érettségi végezettséghez kötött
ágazati szakképesítés megnevezése és OKJ száma

Vendéglátóipar

Pincér
(34 811 03)

Vendéglátásszervező
(54 811 01)

4+1
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Gépészet

Gyártósori
gépész
(31 521 10)

Gépgyártástechnológiai
technikus (54 521 03)

4+1

14

Képzési
idő (év)*

Felvehető tanulók
száma
(fő)

*A képzési időnél a +1 év az érettségi vizsgát követő szakképzés időtartama (ágazaton
belül)

A felvétel feltétele:
Szükséges iskolai végzettség:
Integrált felkészítés:
Általános felvételi eljárás:

alapfokú iskolai végzettség
sajátos nevelési igényű tanulók integrált
oktatása
20/2012. (VVIII. 31.) EMMI rendelet 25-45.
§-ai, továbbá a 14/2017. (VI.14.) EMMI rendelet 2017/2018. tanév rendjéről mellékletében szerepeltek
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A felvételi eljárás és rangsorolás rendje: Felvételi vizsgát nem tart az iskola. A
tanulók rangsorolása és felvétele az általános iskola 7. évfolyamának év végi,
illetve a 8. évfolyam első félév végi osztályzatai, valamint az egészségügyi alkalmassági vizsgálatok alapján történik.
Részletes pontszámítás:
7. év végi osztályzatok: magyar (átlag), idegen nyelv, matematika, történelem,
fizika – 25 pont
8. félévi osztályzatok: magyar (átlag), idegen nyelv, matematika, történelem, fizika – 25 pont
Rangsorolás:
A rangsorolás tanulmányi területenként külön-külön történik, az elért részpontok (maximum 50 pont) összeadása után, csökkenő sorrendben. Ha több felvételiző azonos pontszámot ér el,
1. A törvényi előírásoknak megfelelően a hátrányos helyzetű tanulók
előnyt élveznek
2. fontosnak tartjuk a családok elkötelezettségét iskolánk iránt, így előnyt
élveznek a testvérek is
3. a műszaki irányultság szempontjából kulcsfontosságú a matematika és
a fizika, így harmadszorra ezt a pontszámot vesszük figyelembe

Az oktatott ágazatok, a megszerezhető szakképesítések bemutatása
6001
A Vendéglátásszervező vendéglátó vállalkozások és az étkeztetési,
vendéglátóipari szolgáltatásokat nyújtó egységek üzemeltetéséhez szükséges
tervezői, vezetői, szervezői, gazdálkodási feladatokat lát el. A vendéglátó egységekben végzi, irányítja, szervezi, ellenőrzi az árubeszerzést, a raktározást, a
termelési, az értékesítési és szolgáltatási tevékenységeket. Összeállítja a vendéglátó egység kínálatát, bemutatja, reklámozza az egység szolgáltatásait, kialakítja az üzletpolitikát, a marketingstratégiát, a cégarculatot. Kapcsolatot tart,
kommunikál magyar és idegen nyelven a vendégekkel, az egység üzletfeleivel
és a hatóságokkal. Gondoskodik a vendéglátó egységekben a biztonsági-,
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munka- és tűzvédelmi, környezetvédelmi, higiénia, élelmiszerbiztonsági előírások betartásáról. A pincér szakmát is adó szakmai érettségit követő 13. évfolyam elvégzése után Vendéglátásszervező szakképesítés szerezhető.
6002
A Gépgyártástechnológiai technikus önállóan vagy mérnöki irányítással részt
vesz gépek, géprendszerek, mechanikus berendezések tervezésében, gyártásában, működtetésében, szerelésében, karbantartásában és javításában. A gyártósori gépész szakmát adó szakmai érettségit követő 13. évfolyam elvégzése
után Gépgyártástechnológiai technikus szakképesítés szerezhető. Utóbbi
Szabóky Adolf szakképzési ösztöndíjjal jár, a hagyományos forgácsolási ismeretek mellett a CNC szerszámgépek ismeretét is elsajátítják a tanulók és lehetőségük van ezt követően, a 15. évfolyam keretein belül a CNC-gépkezelő (35 521
01) szakképesítés-ráépülést is megszerezni, ahol szakmai elméleti téren CNCprogramozást, gyakorlaton pedig CNC esztergálást, marást és köszörülést tanulnak a diákok külső képzési helyszínen.

Választható képzéseink szakközépiskolában
Tanulmányi
terület
kódja

6011
6012
6013
6014
6015
6016
6020
6021
6022
6023

Szakképesítés megnevezése

Felvehető
OKJ azonosító Képzési idő tanulók
száma
(év)*
száma (osztály/fő)

Eladó
Fogadós
Hegesztő
Kőműves
Mechatronikus karbantartó
Villanyszerelő
Cukrász
Pincér
Szakács
Pék-cukrász

34 341 01
34 811 06
34 521 06
34 582 14

3
3
3
3

1,5 / 45
1 / 24
1 / 28
0,5 / 16

34 523 01

3

0,5 / 16

34 522 04
34 811 01
34 811 03
34 811 04
34 541 05

3
3
3
3
3

0,5 / 16
0,5 / 18
0,5 / 18
0,5 / 18
0,5 / 18

*A szakmai bizonyítvány megszerzése után 2 év alatt felkészülhet az érettségi vizsgára

18

A felvétel feltétele:
Szükséges iskolai végzettség:

alapfokú iskolai végzettség

Integrált felkészítés:

sajátos nevelési igényű tanulók integrált
oktatása

Általános felvételi eljárás:

20/2012. (VVIII. 31.) EMMI rendelet 25-45.
§-ai, továbbá a 13/2018. (VI. 14.) EMMI
rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről mellékletében szerepeltek

A felvételi eljárás rendje: Felvételi vizsgát nem tart az iskola.
A tanulók rangsorolása és felvétele az általános iskola 7. évfolyamának év végi,
illetve a 8. évfolyam első félév végi osztályzatai, valamint az egészségügyi alkalmassági vizsgálatok alapján történik.
Részletes pontszámítás:
7. év végi osztályzatok: magyar (átlag), idegen nyelv, matematika, történelem,
fizika – 25 pont
8. félévi osztályzatok: magyar (átlag), idegen nyelv, matematika, történelem, fizika – 25 pont
Rangsorolás:
A rangsorolás tanulmányi területenként külön-külön történik, az elért részpontok (maximum 50 pont) összeadása után, csökkenő sorrendben. Ha több felvételiző azonos pontszámot ér el,
1. A törvényi előírásoknak megfelelően a hátrányos helyzetű tanulók
előnyt élveznek
2. fontosnak tartjuk a családok elkötelezettségét iskolánk iránt, így előnyt
élveznek a testvérek is
3. a műszaki irányultság szempontjából kulcsfontosságú a matematika és
a fizika, így harmadszorra ezt a pontszámot vesszük figyelembe
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Árpád Vezér Úti Telephely
A 2018/2019. tanévben az Ózdi Szakképzési Centrum Gábor Áron Szakképző Iskolája Árpád Vezér Úti Telephelyén vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportban cukrász, pincér és szakács szakma elsajátítására van lehetősége az ide
jelentkező tanulóknak.
Az intézmény olyan tanulási és szakmai gyakorlati környezetet biztosít az általános, a szakmai elméleti és a gyakorlati képzés során, ahol korszerű ismereteket sajátíthatnak el jelenlegi és leendő tanulóink. Ennek helyszíne a jól felszerelt
cukrász tanüzemünk; pincér gyakorlati szaktantermünk és tankonyhánk.
A nálunk tanulni kívánó tanulók angol, illetve német nyelvet tanulhatnak.
A mai stabil, korszerű feltételekkel rendelkező képzési struktúra létrehozását
számottevő fejlesztés és folyamatos innováció tette lehetővé. Az iskola szakmai
programja, a képzés irányultsága lehetővé teszi, hogy az iskola beiskolázási körzete mára jelentősen kibővüljön nem csak a városi, hanem a vidéki tanulók vonatkozásában is. Az iskola alapfeladata a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók szakmához juttatása.
Az általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát nem tartunk.
A rangsorolás alapja: a magyar nyelv és irodalom, a történelem, az idegen nyelv,
a matematika, a földrajz, a biológia, a kémia és a fizika tantárgyak osztályzata.
Felvételi pontként a jelzett tantárgyakból a 7. év végén és a 8. félévkor szerzett
osztályzatokat vesszük figyelembe. Mindhárom szakmánál alapvető követelmény az egészségügyi alkalmasság.
A szakközépiskolai képzésre jelentkező 8. osztályos tanulók 3 éves szakmai- és
minimális óraszámban közismereti képzésben vesznek részt. A 3 év sikeres elvégzését követően komplex szakmai záróvizsgát tesznek a tanult szakmából.
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A megszerezhető szakképesítés bemutatása
6011
Az eladó szakember a kereskedelmi vállalkozásokban kiszolgálja és tájékoztatja
a vásárlókat. Az eladásra kerülő áruk raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában.
6012
A fogadós legfontosabb feladata, a turizmusban résztvevő hazai és külföldről
érkező vendégek, fogadókban történő szakszerű kiszolgálása, ellátása, vendéglátóegységhez fűződő szervezési, gazdálkodási, üzletviteli és marketing alapok
ellátása, a vendégek fogadása, kiszolgálása, a fogadó konyhájához és étterméhez fűződő alapvető vendéglátóipari tevékenységek-, továbbá a vendégek programjainak szervezéséhez és lebonyolításához fűződő segítő tevékenység ellátása.
6013
A hegesztő fém alkatrészek hegesztését és vágását végzi gázláng, villamos ív, ill.
fémolvasztásos vágására vagy egybe- olvasztására szolgáló más hőforrások segítségével. A szakképesítés a 2018/2019. tanévben Szabóky Adolf Szakképzési
ösztöndíjas, a munkaerőpiacon keresett hiányszakma!
6014
A kőműves feladata a magas és mélyépítés, mely magába foglalja új épületek
építését, régi épületek felújítását és karbantartását. Főbb műveletek: falvésés,
vakolat leverés, téglabekötés, téglafaragás, habarcskeverés, falazás, vakolás, felületsimítás, betonozás. Munkájukat kézi szerszámokkal és egyszerű gépekkel
végzik. A szakképesítés a 2018/2019. tanévben Szabóky Adolf Szakképzési ösztöndíjas!
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6015
A saját tanműhellyel rendelkező egri ZF Hungaria Kft. igényeihez igazodva meghirdetett szakképesítés, a mechatronikus-karbantartó automatizált gépek, berendezések és rendszerek szerelésében, üzembe helyezésében és karbantartásában dolgozik. Feladatai közé tartozik mechanikai alkatrészek megmunkálása,
a mechatronikai rendszerek üzembe helyezése, programozása, hiba elhárítása,
a villamos, pneumatikus és hidraulikus vezérlések felépítése és ellenőrizése, a
munkájához tartozó dokumentációk kezelése. A mechatronikus-karbantartó tevékenységét különböző alkalmazási területeken, elsődlegesen szerelési munkahelyeken, műhelyekben, vagy szervizterületen önállóan gyakorolja, a vonatkozó
előírások és biztonsági követelmények figyelembevételével.
6016
A villanyszerelő az épület villamos berendezés kialakítás keretében fogyasztásmérő helyet alakít ki, elosztó berendezést, erősáramú- és épületinformatikai
vezetékhálózatot, világítási berendezést és készüléket, villámhárító berendezést, fotovoltaikus berendezést szerel, épület villamos berendezést, készüléket
javít, karbantart, kezelését betanítja. Az ipari villamos berendezés szerelése során kapcsoló berendezést, elosztó berendezést köt be, szerel, ipari energia elosztó vezeték- és kiskábel hálózatot épít, szerel, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. A villamos
gép és berendezés szerelése során egyen- és váltakozó áramú forgógépet,
transzformátort telepít, működtet, villamos gépet üzemeltet, karbantart, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. A villamos csatlakozó berendezés
szerelése során szabadvezetéki oszlopot, tartószerkezetet és csatlakozó szabadvezetéket létesít, szerel, kisfeszültségű kábelt fektet, megfelelő eszközök alkalmazásával. munkája során villamos ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez. Munkáját műszaki dokumentáció alapján, a szakmai szabályok
és követelmények figyelembevételével végzi, munkájáról dokumentációt készít.
A szakképesítés a 2087/2019. tanévben Szabóky Adolf Szakképzési ösztöndíjas!

22

6020
A cukrász a higiéniai és munkavédelmi előírások betartása mellett cukrászsüteményeket, fagylaltokat, és más hidegcukrászati készítményeket állít elő, figyelemmel azok ízbeli változatosságára, esztétikai megjelenítésére, a vásárlási,
megrendelési igényekre.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
- élelmiszer előállítás higiéniai alapkövetelményeinek betartásával korszerű táplálkozáshoz mindjobban igazodó cukrászati terméket készíteni
- cukrásztechnológiai alapműveleteket végezni
- cukorkészítményeket előállítni - bevonó anyagokat készíteni, felhasználni
- cukrászati félkész- és késztermékeket készíteni
- teasüteményeket készíteni - kikészített süteményeket készíteni,
- hagyományőrző cukrászati termékeket eredeti technológiával készíteni
- nemzetközi trend szerint cukrászati termékeket készíteni
- fagylaltokat, fagylaltkelyheket készíteni
- pohárkrémeket, készíteni - bonbonokat készíteni
- tányérdesszerteket készíteni
6021
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 szakképesítéssel rendelkező képes:
- az árukészlet alakulását figyelemmel kísérni, részt venni az áru szakszerű minőségi és mennyiségi átvételében, előírásoknak megfelelő tárolásában és dokumentálásában
- munkaterületét és a vendégteret nyitásra előkészíteni
- felszolgálni, fogadni a vendéget, leültetni a protokoll-előírások szerint,
ismertetni a választékot, ételeket és italokat ajánlani, a rendelést felvenni
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-

-

-

a felszolgáláshoz szükséges eszközöket előkészíteni, a vendégek által
választott ételeket és italokat szakszerűen felszolgálni - megszervezni a
saját munkáját
a felszolgálandó ételek és italok minőségét, mennyiségét, hőmérsékletét, összetételét, az allergizáló anyagokat figyelemmel kísérni
számlákat készíteni - átvenni a fogyasztás ellenértékét, pénztárgépet
kezelni, zárás után a vendégek távozását ellenőrizni, elszámolást készíteni
HAACP dokumentációkat kitölteni - idegen nyelven rendelést felvenni

6022
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 vendégek számára éttermekben és egyéb helyszíneken lévő vendéglátó-ipari egységekben, háztartásokban.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
- napi és alkalmi étrendet, étlapot, időszakos ajánlatokat összeállítani
- az ételekhez a nyersanyagokat és azok mennyiségét meghatározni
- felmérni a meglévő készletek mennyiségét - árut átvenni
- előkészíteni és rendeltetésszerűen használni a munkaterületet, gépeket, berendezéseket, eszközöket, kézi szerszámokat
- nyersanyagokat előkészíteni
- a konyhatechnológiai eljárásokat tudatosan alkalmazni
- különféle ételeket készíteni
- az elkészített ételeket melegen illetve hidegen tartani,
- a szakmaiság, a praktikusság és az esztétikusság figyelembe vételével
az ételeket megtálalni, díszíteni
- a maradványokat kezelni
- feladatait az élelmiszerbiztonsági követelményeknek megfelelően végezni
- technológiai műveletek leírásait idegen nyelven megérteni, felhasználni
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Ózdi SZC Surányi Endre Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma

Cím:
Telefonszám:
Fax:
E-mail:
Honlap:
Tagintézmény-vezető neve:

3700 Kazincbarcika Irinyi J utca 1.
48/310-822
48/512-351
iskola@suranyi-szki.sulinet.hu
www.suranyi-szki.sulinet.hu
Vattay József

Az iskola rövid bemutatása
A tagintézmény Kazincbarcika és térségének legnagyobb szakképzéssel foglalkozó intézménye, ahol alapelvként fogadjuk el, hogy olyan nevelő-oktató
munkát végzünk, ahol minden érintett partner elégedett a közös munkát illetően.
Biztatunk mindenkit egy piacképes szakma választására és elsajátítására intézményünkben.
Nagy hangsúlyt fektetünk az idegen nyelvi és az informatikai képzésre. A magas színvonalú szakmai oktatás eredményeképpen a végzett tanulók elsajátítják
azokat a készségeket és ismereteket, amelyek biztosítják számukra a hazai és a
nemzetközi munkaerőpiacra történő bemeneti kompetenciákat.
Az iskola a kollégiummal közösen részt vesz az Arany János Kollégiumi- Szakközépiskolai programban is.
Pályaválasztással kapcsolatos
Információt nyújt:
E-mail cím:

Lombeczkiné Budai Margit és
Sándorné Nagy Zsuzsanna
iskola@suranyi-szki.sulinet.hu
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SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK
ágazati képzés (9-12. évfolyam)
Tanulmányi
terület
kódja

Szakgimnáziumi ágazati képzés 9. évfolyamon

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek)
OKJ száma és megnevezése

Érettségi végezettséghez kötött ágazati szakképesítés
megnevezése és
OKJ száma

Képzési
idő (év)*

Felvehető tanulók
száma
(fő)

3001

XXVI. Kereskedelem

Eladó
OKJ:34 341 01

Kereskedő
OKJ:
54 341 01

4+1

15

3002

XII. Közlekedésgépész

Építő- és anyagmozgató gép kezelője
OKJ: 32 582 02
és Kerékpárszerelő
OKJ: 31 525 01

4+1

24

3003

XXVII. Vendéglátóipar

Pincér
OKJ:34 811 03

Vendéglátás szervező
OKJ:
54 811 01

4+1

28

Gyakorló ápoló**
OKJ:
54 723 02

4+1

20

4+1

20

4+1

28

3004

I. Egészségügy

3005

XXX. Szépészet

3006

XXXVIII. Rendészet
és közszolgálat

Általános ápolási és
egészségügyi aszszisztens
OKJ:52 720 01
Férfi fodrászborbély
OKJ: 52 815 03
Közszolgálati ügykezelő
OKJ:52 345 04

Autószerelő
OKJ:
54 525 02

Fodrász
OKJ:
54 815 01
Közszolgálati ügyintéző
OKJ:
54 345 01

*A képzési időnél a +1 év az érettségi vizsgát követő szakképzés időtartama (ágazaton
belül)
**Szabóky Adolf szakképzési ösztöndíjra jogosító szakképesítés, melynek keretében a
tanuló a tanulmányi eredményétől függő tanulmányi ösztöndíjban részesül

Igény szerint készítünk fel minden diákot a közép- vagy az emeltszintű érettségire.
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Felvétel feltétele:
Szükséges iskolai végzettség:
Felvételi követelmény:

alapfokú iskolai végzettség
egészségügyi alkalmasság, vendéglátóipar,
rendészet és közszolgálat ágazat esetében
egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat
Integrált felkészítés:
Intézményünkbe jelentkezhetnek a sajátos nevelési igényű, ezen belül a pszichés fejlődési zavarral küzdő, valamint az integráltan oktatható
tanulási, illetve magatartási zavarral küzdő tanulók is.
A jelentkezési lapon a megjegyzés rovatban
meg kell jelölni a sajátos nevelési igényt és annak okát is!
Általános felvételi eljárás:
a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 26-45. §ai, továbbá a 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet
2. melléklete alapján
Helyi felvételi eljárás:
felvételi vizsgát nem tartunk
Felvételi rangsor kialakítása: az általános iskolából hozott 7. év végi és 8. félévi tanulmányi eredmény alapján maximum 50
pont (magyar nyelv és irodalom, matematika,
idegen nyelv, történelem, fizika)
Szóbeli meghallgatás időpontja:nincs

Az oktatott ágazatok, a megszerezhető szakképesítések bemutatása
3001
A kereskedő különböző árucikkek beszerzésével és értékesítésével
foglalkozik, megszervezi és lebonyolítja a készletezést, raktározást, ellátja az
adott kiskereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat. Irányítja, szervezi és ellenőrzi a kiskereskedelmi vállalkozás működését, ellátja a nyilvántartással és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat. Kialakítja az üzlet arculatát, marketing tevékenységet végez. Biztosítja a működtetés személyi és tárgyi feltételeit. Elemzi a gazdálkodás eredményességét.
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3002
Az autószerelő felméri a gépjármű állapotát, elvégzi a gépjármű
időszakos karban tartását, a szervízműveleteket. Megvizsgálja, javítja a gépjárművek részegységeit. Képes gépjárműveket felkészíteni műszaki vizsgára. Környezetvédelmi felülvizsgálatot végez. Munkája során autót ápol, tisztít, karbantart és bont. Elkészíti, kitölti a munkájához szükséges dokumentumokat.
3003
A vendéglátás szervező megszervezi és irányítja a vendéglátó üzlet
napi munkáját. Ellátja a vendéglátó vállalkozások tervezői, vezetői, szervezői,
gazdálkodási feladatait. Irányítja, szervezi, ellenőrzi az árubeszerzést, a készletgazdálkodást, az értékesítési és szolgáltatási tevékenységet. Összeállítja a vendéglátó egység kínálatát, reklám és marketing tevékenységet végez. A vendégekkel magyar és idegen nyelven kommunikál.
3004
A gyakorló ápoló munkáját az egészségügyi ellátórendszer területein az ellátó csapat tagjaként végzi. A vizsgálatoknál, beavatkozásoknál előkészíti és asszisztál a kompetenciájába tartozó beavatkozások során. Alapápolási
tevékenységet végez és ellátja az ehhez kapcsolódó dokumentációs feladatokat. Az ápoló diagnosztikai és terápiás beavatkozást, gyógyszerelést és szakápolási feladatokat lát el.
3005
A fodrász teljes körű szolgáltatás nyújt vendégei számára, melynek
keretében női-, férfi-, gyermek hajvágást végez az alaphajvágási és divat-technológiák szerint. Hajszín-változtatási eljárásokkal hajszíntelenítést, színezést,
festést, melírozást végez, tanácsot ad haj és fejbőrápolással, professzionális
fodrász termékek használatával kapcsolatban.
3006
A Közszolgálati ügyintéző munkája során személyesen, írásban, telefonon vagy elektronikus kommunikációs csatornákon fogadja az ügyfelek
megkereséseit. Kezeli a felmerült problémákat, felvilágosítást, tájékoztatást
nyújt az ügyfelek részére, válaszol a szolgáltatásokkal vagy eljárásokkal kapcsolatos kérdésekre. Közigazgatási eljárás keretén belül ügyeket kezel, jogkörében
meghatározott eljárásokat folytat le. Gépírás, szövegszerkesztés tudás birtokában adminisztratív és dokumentációs feladatokat lát el. Ügyviteli feladatokat
lát el.
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SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK
9-11. évfolyam
Tanulmányi terület
kódja

Szakképesítés megnevezése

OKJ azonosító
száma

Képzési idő
(év)**

Felvehető
tanulók
száma (fő)

3011

Eladó

34 341 01

3

32

3012

Pincér

34 811 03

3

28

3013

Szakács

34 811 04

3

15

3014

Villanyszerelő*

34 522 04

3

20

3015

Ipari gépész

34 521 04

3

15

3016

Karosszérialakatos

34 525 06

3

24

3017

Gépi forgácsoló*

34 521 03

3

15

3018

Szociális gondozó és ápoló*

34 762 01

3

15

3019

Cukrász

34 811 01

3

15

3020

Rendészeti őr

34 861 01

3

28

Elektromos gép- és készülék34 522 02
3
15
szerelő
*Szabóky Adolf szakképzési ösztöndíjra jogosító szakképesítés, melynek keretében a tanuló a tanulmányi eredményétől függő tanulmányi ösztöndíjban részesül
**A szakmai bizonyítvány megszerzése után 2 év alatt felkészülhet az intézményünkben nappali vagy esti tagozatos képzés során az érettségi megszerzésére.
3021

A 9. évfolyamon az intézmény korszerű tankabinetjeiben, tanirodáján, tanboltjában, a fodrász szalonban, a CNC programozó szaktanteremben, az anyagvizsgáló laboratóriumban, az autós és karosszérialakatos tanműhelyben és
egyéb szaktantermeiben mindenki számára biztosítjuk a gyakorlati képzést.
A 10-11. évfolyamon duális rendszerben tanulószerződés keretében valamennyi tanuló részére a külső gyakorlati helyszíneken folyik az intenzív szakmai
gyakorlati képzés, ami mindenki számára segítségünkkel rendelkezésre áll majd.
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A felvétel feltétele:
Szükséges iskolai végzettség:
Felvételi követelmény:

Integrált felkészítés:

Általános felvételi eljárás:

Helyi felvételi eljárás:
Felvételi rangsor kialakítása:

általános iskola
egészségügyi alkalmassági vizsgálat,
szakács, pincér, cukrász, rendészeti őr valamint szociális gondozó és ápoló szakképesítések esetében egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat
Intézményünkbe jelentkezhetnek a sajátos
nevelési igényű, ezen belül a pszichés fejlődési zavarral küzdő, valamint az integráltan
oktatható tanulási, illetve magatartási zavarral küzdő tanulók is
A jelentkezési lapon a megjegyzés rovatban
meg kell jelölni a sajátos nevelési igényt és
annak okát is!
a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 26-45.
§-ai, továbbá a 13/2018. (VI. 14.) EMMI
rendelet 2. melléklete alapján
felvételi vizsgát nem tartunk
az általános iskolából hozott 7. év végi és 8.
félévi tanulmányi eredmény alapján maximum 50 pont (magyar nyelv és irodalom,
matematika, idegen nyelv, történelem, fizika)

A megszerezhető szakképesítés bemutatása
3011
Az eladó a kereskedelmi egységekben tájékoztatja és kiszolgálja a vásárlókat.
Részt vesz a termékek beszerzésében, szakszerű raktározásában és értékesítésében. Szakmai tudása alapján megfelelően kezeli és ajánlja az élelmiszereket,
vegyi árut, műszaki cikkeket.
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3012
A pincér az udvarias és szakszerű felszolgálás előírásai szerint fogadja a vendégeket, leülteti a protokoll-előírások szerint, ismerteti a választékot, ételeket és
italokat ajánl, felveszi a rendelést és felszolgálja a rendelt ételeket, italokat.
3013
A szakács a korszerű vendéglátás követelményeinek és a vendégek elvárásainak
megfelelő ételválasztékot alakít ki. A megfelelő konyhatechnológiai eljárások
alkalmazásával elkészíti és ízlésesen tálalja a gasztronómiai trendeknek megfelelő ételeket.
3014
A villanyszerelő az épület villamos berendezés kialakítás keretében fogyasztásmérő helyet alakít ki, elosztó berendezést, erősáramú- és épületinformatikai
vezetékhálózatot, világítási berendezést és készüléket, villámhárító berendezést szerel, villamos szabadvezeték- és kábelhálózatot telepít. Villamos ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez.
3015
Az ipari gépész az iparban használt gépek, berendezések javítását, karbantartását végzi, és biztosítja üzemszerű működésüket. Gépi és kézi forgácsoló berendezéseket szerel, alkatrész felújítási, szerelési feladatokat lát el. Gépkönyv alapján üzembe helyez gépeket és berendezéseket, meghibásodás esetén elvégzi a
hibás alkatrészek cseréjét.
3016
A karosszérialakatos gépjárművek karambolos és korrodált karosszériáinak javítását, gyári értékekre történő beállítását, új karosszériaelemek felszerelését,
javításhoz karosszériaelemek készítését, javított részek felületkezelésre történő
előkészítését végzi húzató-padok, egyengető rendszerek alkalmazásával, kéziszerszámok, elektromos és pneumatikus kézi kisgépek, hegesztő berendezések
használatával.

31

3017
A gépi forgácsoló fémből, színesfémből és nemfémes anyagokból különféle
geometriai kialakítású, többnyire gépiparban gyártott termékek alkatrészeit,
részegységeit készíti el forgácsoló gépeken adott műszaki rajz, műhelyrajz alapján.
3018
A szociális gondozó és ápoló az idős és a fogyatékos ellátás intézményiben alapvető ápolási és szociális gondozási feladatokat lát el. Felméri a fogyatékos és az
idős ember sajátos szükségleteit, fejlesztési, rehabilitációs tervet készít.
3019
A cukrász a korszerű táplálkozáshoz és a nemzetközi trendhez igazodó cukrászati termékeket, süteményeket, bonbonokat, fagylaltokat, és más hidegcukrászati készítményeket állít elő. A vendég kérésének megfelelően alkalmi díszmunkákat készít.
3020
A rendészeti őr különböző védelmi szintű létesítmények őrzését, védelmét
végzi, pénz- és értékszállítmány kísérési feladatokat lát el, parkolási ellenőrként
teljesít szolgálatot, rendezvényeken vesz részt a helyszín biztosításában, a rendvédelmi szervekkel együttműködve járőrtevékenységet lát el.
3021
Az elektromos gép- és készülékszerelő az épület – és ipari villamos berendezések, villamos gépek ellenőrzését, üzemeltetését, karbantartását, javítását végzi.
Szükség esetén hibafeltárást, hibakeresést végez. Villamos gépeket üzemeltet,
villamos ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez.
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Ózdi SZC Deák Ferenc Szakképző Iskolája és Művészeti
Szakgimnáziuma

Cím:
3700 Kazincbarcika, Herbolyai út 7-9.
Telefonszám:
(48) 310-034
Fax:
(48) 311-097
E-mail:
deaksuli@deakf-kbarcika.sulinet.hu
Honlap:
www.deaksuli.hu
Intézményvezető neve:
Mészáros Gáborné
Pályaválasztási felelős neve:
Lehotai Erzsébet
E-mail címe:
erzsebetlehotai1@gmail.com

Az iskola rövid bemutatása
Iskolánk a város legrégebbi szakképző intézményeként piacképes és széles
szakmakínálattal, gyönyörű környezetben várja a diákokat.
A legtöbb szakma – mivel hiányszakma - a tanulási folyamat során már ösztöndíjjal támogatott. Képzésünk újonnan kialakított, modern tanműhelyi
környezetben folyik, ahol tanítványaink nagy tapasztalattal rendelkező oktatóktól kapják meg a választott szakma alapjait. Felsőbb évfolyamokon,
külső képzőhelyeken zajlik a gyakorlati képzés.
A hagyományosnak mondható szakképzés mellett nagy hangsúlyt kap intézményünkben a művészeti és az ügyviteli szakma elsajátíttatása. Így
rendkívül színes arculatú iskolai környezetben tudunk tanítványaink oktatásával és személyiségfejlesztésével foglalkozni.

Nyílt napok az iskolában
2018. november 23. (8:00 – 11:15; 3700 Kazincbarcika, Herbolyai út 9.)
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Szakgimnáziumi osztályok
ágazati képzés (4+1 év)
Érettségi végzettséghez kötött ágazati
szakképesítés
megnevezése és
OKJ száma

Felvehető tanulók
száma
(fő)

Grafikus
54 211 04

28

gázhegesztő, lánghegesztő

Épületgépész
technikus
54 582 01

26

ügyfélszolgálati ügyintéző

Irodai titkár
54 346 03

26

Tanulmányi
terület
kódja

Szakgimnáziumi ágazati képzés
9. évfolyamon

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető
mellékszakképesítés megnevezése

2001

Képző- és iparművészet (V.)

képző- és iparművészeti programés projektszervező

2002

Épületgépészet
(VIII.)

2003

Ügyvitel (XXV.)

A felvétel feltétele:
Szükséges iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség
Felvételi követelmény:
képző- és iparművészeti ágazat esetén rajzkészség vizsgálat. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat
Integrált felkészítés:
SNI-s tanulók felvételét is vállalja az intézmény. (egyéb pszichés fejlődési zavarral, súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.)
Általános felvételi eljárás
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 26-45. §-ai,
továbbá a 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján
Helyi felvételi eljárás:
központi írásbeli felvételi vizsga nincs
Felvételi rangsor kialakítása: A felvételi rangsort a jelentkező tanulók 7. osztály év végén, illetve a 8. osztály I. félévében (magyar nyelv és irodalom,
matematika, történelem, idegen nyelv) szerzett érdemjegyek átlagából
alakítjuk ki.
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A rajzkészség vizsgálat és szóbeli elbeszélgetés:
Időpontja: 2019. március 01.; 13.00. Helye: 3700 Kazincbarcika; Herbolyai út 7.
Az oktatott ágazatok, a megszerezhető szakképesítések bemutatása
Képző- és iparművészet ágazat
Grafikus: A grafikus tervezőstúdiókban, reklámügynökségnél, könyv és lapkiadóknál, vagy saját vállalkozásban végzi szakmai tevékenységét.
Épületgépészet ágazat
Épületgépész technikus: Épített létesítmények ellátó és komfortrendszereinek
komplex szemléletű telepítés-előkészítését, telepítését, beüzemelését végzi.
Ügyvitel ágazat
Irodai titkár: Szakmai tevékenységével közvetlenül támogatja a munkahelyi vezetés, vezető döntéshozó, irányító munkáját.
Szakközépiskolai osztályok
9-11. évfolyam
Tanulmányi terület kódja

OKJ azonosító szám

Képzési idő
(év)*

Felvehető
tanulók
száma (fő)

34 521 06

3

56

34 582 09

3

14

2006
2007
2008
2009
2010

Hegesztő
Központifűtés - és gázhálózat rendszerszerelő
Épület és szerkezetlakatos
Kőműves
Festő, mázoló, tapétázó
Szárazépítő
Ács

34 582 03
34 582 14
34 582 04
34 582 10
34 582 01

3
3
3
3
3

14
14
14
14
14

2011

Burkoló

34 582 13

3

16

2004
2005

Szakképesítés megnevezése

*A szakmai bizonyítvány megszerzése után 2 év alatt felkészülhet az érettségi
vizsgára
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A felvétel feltétele:
Szükséges iskolai végzettség:

alapfokú iskolai végzettség

Felvételi követelmény:

egészségügyi alkalmassági vizsgálat

Integrált felkészítés:

SNI-s tanulók felvételét is vállalja az intézmény. (egyéb pszichés fejlődési zavarral, súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.)

Általános felvételi eljárás

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 26-45. §ai, továbbá a 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján

Helyi felvételi eljárás rendje:

A felvételi rangsort a jelentkező tanulók 7.
osztály év végén, illetve a 8. osztály I. félévében (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv) szerzett érdemjegyek átlagából alakítjuk ki.

Szóbeli meghallgatás időpontja:

A megszerezhető szakképesítések bemutatása
Hegesztő: Fémalkatrészek hegesztését, vágását végzi gázláng, villamos ív, ill.
fémolvasztásos vágásra vagy egybeolvasztására szolgáló más hőforrások segítségével.
Központifűtés - és gázhálózat rendszerszerelő: Központifűtési rendszert, gázellátórendszert épít, karbantart. Hőtermelő-berendezést, gázberendezést szerel.
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Épület- és szerkezetlakatos: Vasból, acélból és egyéb fémekből készült lemezeket, csöveket, idomokat készít/ munkál meg. Épületek és más építmények (pl.:
hidak) szerkezeti fémvázainak összeszerelését, felállítását, szétszerelését végzi.
Kőműves: A kőműves épületeket és épületrészeket épít, javít, karbantart és
bont.
Festő, mázoló, tapétázó: Szakszerű felületdiagnosztikát, felület előkészítést –
előkezelést, festést, mázolást, díszítést, tapétázást, vékonyvakolat felhordását,
felújítási munkákat végez. Kézi és gépi festési technológiákkal végzi munkáját.
Szárazépítő (gipszkartonozó): A szárazépítő szerelt belső szerkezeteket, - aljzatokat, valamint fal, tetőtéri és tűzvédelmi borításokat készít, javít és bont.

Ács: Az építőiparban előforduló famunkálatokat végzi el (fedélszerkezetek, zsaluzatok, állványok készítése, bontása, karbantartása).
Burkoló: A burkoló szakember az épületek, építmények kültéri és beltéri hidegburkolatait, díszítő burkolatait készíti, azokat javítja, felújítja és bontja. Homlokzat-, lábazat burkolatokat és térburkolatokat készít, javít, bont.
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Ózdi SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskolája

Cím:
Telefonszám:
Fax:
E-mail:
Honlap:
Tagintézmény-vezető neve:
Pályaválasztási felelős neve:
E-mail címe:

3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 2.
(+36 48) 521 115
(+36 48) 521 116
pagszi@parisat.hu
pagszi.sulinet.hu
Szántai Ibolya
Haraszti Judit
pagszi@parisat.hu

Az iskola rövid bemutatása
Tagintézményünk Borsod-Abaúj-Zemplén megye nagy múltú szakképző intézménye Sajószentpéteren található, Kazincbarcika és Miskolc városok között. Az
iskola bármilyen tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető.
Feladatunk a szakközépiskolai képzések sokszínűségével lehetőséget teremteni
a változó munkaerő-piaci igényeket figyelembe vevő szakmaválasztáshoz. Az intézményben oktatott szakmák évek óta hiányszakmák a térségben. Célunk,
hogy a szakmai elvárásoknak megfelelő, jól képzett szakembereket bocsássunk
ki az iskola falai közül.
Amit kínálunk mindhárom szakmánkban:




Elméleti ösztöndíj /mindhárom szakma hosszú ideje hiányszakma a
térségben
Gyakorlati hely biztosítása
Tanulói szerződéshez kapcsolódó gyakorlati ösztöndíj
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SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK
(9-11. évfolyam)
Tanulmányi terület kódja

Szakképesítés megnevezése

OKJ azonosító száma

Képzési
idő (év)

felvehető
tanulók
száma (fő)

7001

Szociális gondozó és ápoló

34 762 01

3 év

28

7002

Hegesztő

34 521 06

3 év

28

7003

Kőműves

34 582 14

3 év

28

Mindhárom hiány szakképesítés, Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítés.
A szakmai bizonyítvány megszerzése után 2 év alatt felkészülhet az érettségi
vizsgára.
A felvétel feltétele:
Szükséges iskolai végzettség:

általános iskola

Felvételi követelmény:

egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat

Integrált felkészítés:

egyéb pszichés fejlődési – súlyos tanulási, figyelem – vagy magatartásszabályozási - zavarral, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.

Általános felvételi eljárás:

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 26-45. §-ai,
továbbá a 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 2.
melléklete alapján

Helyi felvételi eljárás:

nincs, a 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi
eredmény alapján.

Válaszható idegen nyelv:

angol vagy német
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A megszerezhető szakképesítések bemutatása
Szociális gondozó és ápoló
A szociális gondozó és ápoló irányítással dolgozik
az idős és a fogyatékos ellátás területén. Felméri
a gondozott sajátos szükségleteit, és személyre
szóló szolgáltatásokat nyújt. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A segítő szakmák körébe tartozik, belföldön és külföldön is keresett
szakképesítés.
Kőműves
A kőműves feladata az épületek és épületrészek
létesítése, javítása, karbantartása, felújítása és
bontása. A végzett szakember ismeri az építési
technológiai folyamatokat, falazási munkát végez. Széleskörű ismeretei lehetővé teszik a térburkolatok készítését, nyílászárók behelyezését,
bontási, átalakítási munkák elvégzését lakásokban, családi házakban.
Hegesztő
A hegesztő gépalkatrészeket, különböző szerkezetek alkatrészeit köti össze hegesztett kötéssel, illetve törött hibás alkatrészek javítását végzi különböző hegesztési eljárásokkal. Manapság már sokféle
hegesztési eljárás létezik, ezekre külön képesítéseket lehet megszerezni a megfelelő minősítő testületek előtt. A minősítéssel rendelkező, több szakterülethez is értő hegesztő keresett a munkaerőpiacon
és tudását anyagilag is jobban elismerik.
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Szabadidős programok:
 Tehetséggondozó, felzárkóztató foglalkozások (szakkörök, egyéni fejlesztés)
 Sportrendezvények (futball, asztalitenisz versenyeken való részvétel)
 Iskolai könyvtár
 Tanulmányi kirándulások (életmódtábor)
 Színház, kiállítás, múzeumlátogatások
 Szakmai versenyeken, vetélkedőkön való részvétel
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