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Iskolánk bemutatása: 

Az iskolánkba jelentkező 8. osztályos tanulók az általános 
műveltséget megalapozó úgynevezett középiskolai évfolyamon 
kezdik meg tanulmányaikat, és a 12. év végén érettségi vizsgát 
tesznek. 
A középiskolai évfolyamon:  

 általános műveltséget megalapozó oktatás, 

 szakmai érettségi végzettséget adó érettségire való fel-
készítés, szakképzés, 

 szakirányú munkába állásra felkészítő oktatás, 

 felsőfokú iskolai továbbtanulásra való felkészítés folyik. 
 

ECDL vizsgaközpont vagyunk. 

A 2015/2016-os tanévre iskolánkban a következő ágazatokra 
jelentkezhetsz: 

→ közgazdaság,  
→ elektrotechnika-elektronika, 
→ informatika, 
→ vegyipar, 
→ pedagógia. 

„Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon,…”  
(Zsolt 90,16) 

 

Közgazdasági szakmacsoport  
(PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ: KÓDJA: 02) 

4 évfolyamos képzés 

A szakmai képzés keretén belül alapvető gazdasági isme-
reteket sajátíthattok el, megismeritek a gazdasági élettel kap-
csolatos legfontosabb alapfogalmakat, összefüggéseket.  

Elsajátítjátok a tízujjas vakírást (gépírás), szöveg-szerkesz-
tést, üzleti levelezést, a másológép, telefon, fax és egyéb irodai 
berendezések használatát.  

Szakmai tárgyként elméleti és üzleti gazdaságtant tanultok, 
ahol a piacgazdaság működését, a mikro- és makrogazdasági 
folyamatok lényegét, problémáit és azok befolyásolásának le-
hetőségeit ismerhetitek meg.  

Alapvető pénzügyi, számviteli, statisztikai, elszámolási, 
marketing, valamint szervezési ismeretek birtokába juthattok. 

Felvehető létszám: 34 fő 

 
Taniroda 

 
angol nyelvi előkészítő évfolyammal 

(PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ: kódja: 01) 
5 évfolyamos képzés 

A nyelvi előkészítő évfolyamon (9. évfolyam) heti 18 órában 
idegennyelv-oktatás folyik, négy órában pedig informatika, szin-
tén csoportbontásban, egyéni géphasználattal. A többi órában 
ún. szinten tartó oktatás történik matematika, magyar és törté-
nelem tárgyakból.  

A további évfolyamokon a képzés mindenben megegyezik 
a hagyományos közgazdasági képzéssel úgy, hogy idegen 
nyelvből emelt szintű érettségire készítünk fel. 

Felvehető létszám: 34 fő 

Informatikai szakmacsoport  
(INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA: KÓDJA: 03) 

A közismereti informatika (hardver, szoftver, operációs 
rendszerek, hálózatok, szövegszer-
kesztés, táblázat-kezelés, prezentá-
ció-készítés, internetes technológiák) 
mellett megismerkedhetsz a szakmai 
területen használt anyagokkal, alkat-
részekkel, azok tulajdonságaival és 
megmunkálásukkal.  

A szakmai tárgyak során megta-
nulhatod a számítógép-programozás 

lényegét, célját, főbb elvi jellemzőit.  

Elsajátíthatod az egyszerűbb program-tervezési módszere-
ket, a korszerű objektumorientált programozás alapjait. Mérési 
adatfeldolgozási alapokat, 
rendszer-elméleti, adatbá-
zis-tervezési és szervezési 
ismeretekre tehetsz szert. 
Megismerheted az internet 
szerteágazó használatát, 
ésszerű alkalmazását. 

Iskolánk együttműködik 
a CISCO Hálózati Akadé-
miával, mely biztosítja, 

hogy naprakész ismereteket szerezhess tanulmányaid alatt a 
legmodernebb hálózati eszközökről és működésükről. 

 

Felvehető létszám: 68 fő 

 

 

 

 

 

 

 
 

Informatika terem 



Elektrotechnika-elektronika  
szakmacsoport 

(ELEKTRONIKAI TECHNIKUS: KÓDJA: 04) 

  
Robottechnika 

A műszaki szakterület orientáló tárgyai során megismerhe-
ted az ágazat sokszínű, tartalmas tevékenységét, gazdasági je-
lentőségét és hosszú távú fejlődőképességét. Segítséget kap-
hatsz a megalapozott pályaválasztáshoz, elsajátíthatod az ága-
zatban alkalmazott anyagok tulajdonságait, felhasználhatósá-
gát. Kifejlődik térlátásod, térszemléleted, vizuális kultúrád. 

A szakmai tárgyak kapcsán elsajátíthatod azokat a villamos 
alapismereteket, melynek révén képes lehetsz a szakmára jel-
lemző egyszerűbb számítások, tervezési feladatok elvégzé-
sére. Megismerheted az elektronikai elemeket, rendszereket, 
azok gyakorlatban történő gazdaságos alkalmazását.  

Elsajátíthatod a villamos műszerek biztonságos kezelését, 
a szervizmunka végzéséhez szükséges mozdulatokat, moz-
gáskészséget. Képes leszel elektronikus kapcsolásokat doku-
mentációk alapján megépíteni, üzembe helyezni, hibákat ke-
resni, illetve azokat kijavítani.  

Üzemi körülmények között gyakorolhatod az önálló munka-
végzést és munkaszervezést. 

Felvehető létszám: 34 fő 

 

Vegyipari szakmacsoport 
(VEGYIPARI TECHNIKUS: KÓDJA: 05) 

Iskolánkban 2013 szeptemberétől újra indult 9. évfolyamon 
a nagy múltra visszatekintő vegyipari szakmai orientációs kép-
zés.  

 

 

 

 

 
Vegyészeti laborok 

A vegyipari szakmacsoport tanulójaként elsajátíthatod azt a 
tudást, amely megfelelő alapot nyújt a szakirányú továbbtanu-
láshoz, illetve a vegyiparban történő elhelyezkedéshez. A tanu-
lók emelt óraszámban tanulják a kémiát, illetve szakmai tantár-
gyakat is a 9-12. évfolyamon.  

A szakmai gyakorlatokon klasszikus analitikai és műszeres 
analitikai méréseken kívül a jól felszerelt vegyipari műveleti la-
boratóriumban szembesülhetsz az elméleti órákon elsajátított 
ismeretek gyakorlati alkalmazásával. Szakmai idegen nyelv-
ként angol vagy német nyelv választható. 

Az iskola jó kapcsolatot ápol a környező vegyipari cégekkel, 
amelyek helyet biztosítanak az összefüggő nyári gyakorlatok 
számára és lehetőséget kínálnak az elhelyezkedésre is.  

Felvehető létszám: 34 fő 

 

Oktatás szakmacsoport   

(PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS: 
KÓDJA: 06) 

Ha humán érdeklődésű 
vagy, és szívesen segítesz 
másokon, jelentkezz erre a 
vadonatúj szakunkra!  

Pedagógia, pszichológia, 
családtan, szabadidő-szerve-
zés, ügyintézés tantárgyakat 
tanulhatsz itt, és a közeli óvo-

dákban gyakorlaton veszel majd részt.  

A végzést követően elhelyezkedhetsz szociális munkaterü-
leten, és/vagy a református egyház diakóniai (humanitárius) in-
tézményeiben, illetve szeretetszolgálatában. 

Felvehető létszám: 34 fő

Szakképzés  

Az érettségi után - bármilyen szakmacsoportban érettségiz-
tél is - az alábbi szakképző évfolyamok közül választhatsz:  
 elektronikai technikus  (OKJ 54 523 02, 2 éves) 
 pénzügyi-számviteli ügyintéző (OKJ 52 344 01, 2 éves) 
 informatikai rendszergazda (OKJ 54 481 04, 2 éves) 
 vegyipari technikus (OKJ 54 524 02, 2 éves) 
 vízügyi technikus (OKJ 54 853 01, 2 éves) 
 pedagógiai- és családsegítő munkatárs (OKJ 54 140 02, 2 éves) 

A további tanulmányok folytatása során könnyebbséget je-
lent, ha szakirányú szakmai képzést választasz, ezáltal 1 év 
alatt juthatsz szakmai bizonyítványhoz. 

Diákotthon  

Szeretettel várjuk a fiúkat és a lányokat 
egyaránt. 

 Az itt elhelyezett tanulóknak a diák-
otthon épületében lévő étteremben napi 
háromszori étkezést biztosítunk, to-
vábbá kényelmes és komfortos körülmé-

nyek között tartalmas programokat, sportolási lehetősé-
get, szükség szerint fejlesztési és/vagy felzárkóztatási le-
hetőséget nyújtunk. 

További információk  

FELVÉTELI VIZSGA NINCS! 

 A rangsorolás alapja: a magyar nyelv és irodalom, a történelem, 
az idegen nyelv és a matematika tantárgyak 7. év végén és a 8. 
év félévkor szerzett osztályzatainak átlaga, aminek meg kell ha-
ladnia a 3,0-et. 

 Az informatikát és az idegen nyelvet minden szakmacsoportban 
kiemelt óraszámban tanítjuk. Mindkét tantárgy óráit csoportbon-
tásban tartjuk. A 9. és a 12. évfolyamon matematikából is csoport-
bontás segíti a felzárkózást, illetve az érettségin való megfelelést. 

 Szakközépiskolában csak egy idegen nyelv tanulása kötelező. 
Nálunk az angol és a német nyelv választható.  

 Javasoljuk, hogy iskolánk szakjait a kívánt sorrendben írd be a je-
lentkezési lapra! 

Szeretettel várunk minden diákot városunkból, a város-
környékről és a régióból egyaránt! 

 

Pál-Kutas Dénesné 
igazgató 


