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A 2018-2019. tanévben induló osztályok:
Képzési
idő
4+1 év
4+1év
3 év
3 év
3 év

Tanulmányi terület megnevezése
(tanult idegen nyelv)
Vendéglátás-szervező
Turisztikai szervező értékesítő
Cukrász
Pincér
Szakács
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Felvehető létszám
26
26
20
20
20

Osztályszám
1
1
1
1
1

Tagozatkód
0740
0750
0730
0720
0710

SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS

A 9–12. évfolyamon közismereti (érettségire felkészítő) és szakmai alapozó képzés folyik
a vendéglátás-turisztika ágazatban.
A képzés ezen szakaszát érettségi vizsga zárja. A tanulók kötelezően érettségiznek szakmai
előkészítő tantárgyból is, így az érettségi bizonyítvány munkakör betöltésére alkalmas képesítést ad. Ezt követően kerül sor a konkrét szakmára felkészítő szakmai képzésre a szakképző
évfolyamon, amelyen 1 év alatt vendéglátás-szervező vagy turisztikai szervező és értékesítő szakképesítést lehet szerezni.

Tanulmányi terület: Vendéglátóipar szakgimnázium ágazati oktatás
0740 – kód Szakgimnázium
4 évfolyamos, szakgimnáziumi kerettantervre épül, első idegen nyelv német vagy angol. A
12. év végén ágazati szakmai érettségi vizsgát tesznek. A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével pincér szakképesítést szereznek. A
szakképzés a 13. évfolyamon folytatódik, majd komplex szakmai vizsgával zárul.
A szakképzési évfolyam után megszerezhető képesítés: vendéglátás-szervező.
Kollégium biztosítható.
Felvételi létszám: 26 fő

Tanulmányi terület: Turisztika szakgimnáziumi ágazati oktatás
0750 – kód Szakgimnázium
4 évfolyamos, szakgimnáziumi kerettantervre épül, első idegen nyelv német vagy angol. A
középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével szállodai recepciós szakképesítést szereznek. Ezután kerül sor a konkrét szakmára felkészítő
szakmai képzésre a szakképző évfolyamon.
A szakképzési évfolyam után megszerezhető szakképesítés: turisztikai szervező és értékesítő.
Kollégium biztosítható.
Felvételi létszám: 26 fő
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FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK SZAKGIMNÁZIUMBAN
A felvételi eljárás során, egy pontrendszer alapján rangsoroljuk az egyes tanulmányi területre
jelentkező tanulókat.
FELVÉTELI FELTÉTELEK: TURISZTIKA SZAKGIMNÁZIUMI ÁGAZATI OKTATÁS



Általános iskola 5., 6. és 7. osztály év végi, valamint 8. osztály első félévi érdemjegyek
alapján hozott pontok matematikából, magyar nyelv és irodalomból, történelemből,
idegen nyelvből és földrajzból .



Központi felvételi írásbeli vizsga matematikából és magyar nyelvből.



A felvétel további feltétele a szakmára való orvosi alkalmasság is.

A felvételi pontok számítása:
 az 5-7. osztályos év végi, a 8. osztályos félévi általános iskolai magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, egy idegen nyelv és földrajz osztályzataiból 120 pont
szerezhető.
 a matematikából, illetve az anyanyelvből tett központi felvételi eredményének az öszszege (50 + 50 pont)
FELVÉTELI FELTÉTELEK: VENDÉGLÁTÓIPAR SZAKGIMNÁZIUM ÁGAZATI OKTATÁS



Általános iskola 5., 6. és 7. osztály év végi, valamint 8. osztály első félévi érdemjegyek
alapján hozott pontok matematikából, magyar nyelv és irodalomból, történelemből,
idegen nyelvből és biológiából .



Központi felvételi írásbeli vizsga matematikából és magyar nyelvből.



A felvétel további feltétele a szakmára való orvosi alkalmasság is.

A felvételi pontok számítása:
 az 5-7. osztályos év végi, a 8. osztályos félévi általános iskolai magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, egy idegen nyelv és biológia osztályzataiból 120 pont
szerezhető.
 a matematikából, illetve az anyanyelvből tett központi felvételi eredményének az öszszege (50 + 50 pont)
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SZAKKÖZÉPISKOLA
Tanulóink már a 9. évfolyamon ismerkednek választott szakmájukkal. A szakmai képzés szakács, pincér és cukrász szakmákban folyik az Országos Képzési Jegyzékben előírtak szerint.
A képzési idő 3 tanév. Az első évfolyamon a gyakorlati képzésre az iskolánk tanműhelyeiben
kerül sor. A második évfolyamtól kezdve tanulóinknak - az illetékes szakmai kamara jóváhagyásával - képzési szerződést kell kötni azokkal a vállalkozásokkal, amelyeknél a szakmai
gyakorlati képzésük folytatódik. Tanulóink a három tanulmányi év egyharmadában – a szakmai elméleti és gyakorlati oktatás mellett –a központilag meghatározott komplex műveltségterületek szerinti képzésben vesznek részt.
A szakmák megszerzését követően lehetőség van két év alatt érettségi vizsga megszerzésére
nappali rendszerű képzésben.
A komplex szakmai vizsga megszerzése után lehetőség nyílik a felnőttoktatás keretein belül
esti tagozaton ingyenes másodszakma megszerzésére is.
Tanulmányi terület: Vendéglátás turisztika szakmacsoport
0730 – kód Szakközépiskola
3 évfolyamos szakiskolai képzés, szakiskolai kerettantervre épül, első idegen nyelv német
vagy angol. Vendéglátás turisztika szakmacsoport. A szakképzési évfolyamok és a szakmai
vizsgakövetelmények teljesítés után tervezett kimenet: Cukrász – 34 811 01.
Kollégium biztosítható.
Felvehető létszám: 20 fő
Tanulmányi terület: Vendéglátás turisztika szakmacsoport
0720 – kód Szakközépiskola
3 évfolyamos szakiskolai képzés, szakiskolai kerettantervre épül, első idegen nyelv német
vagy angol. Vendéglátás turisztika szakmacsoport. A szakképzési évfolyamok és a szakmai
vizsgakövetelmények teljesítés után tervezett kimenet: Pincér – 34 811 03.
Kollégium biztosítható.
Felvehető létszám: 20 fő
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Tanulmányi terület: Vendéglátás turisztika szakmacsoport
0710 – kód Szakközépiskola
3 évfolyamos szakiskolai képzés, szakiskolai kerettantervre épül, első idegen nyelv német
vagy angol. Vendéglátás turisztika szakmacsoport. A tanulók ösztöndíjban részesülnek. A
szakképzési évfolyamok és a szakmai vizsgakövetelmények teljesítés után tervezett kimenet:
Szakács – 34 811 04.
Kollégium biztosítható.
Felvehető létszám: 20 fő
FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK A SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN
A felvételi eljárás során, egy pontrendszer alapján rangsoroljuk az egyes tanulmányi területre
jelentkező tanulókat.
A felvételi eljárásban megszerezhető maximális pontszám: 120 pont, amely az általános iskolai eredmények alapján érhető el.
Az általános iskolai tanulmányi eredmények közül az 5, 6. 7. osztály év végi és a 8. osztály
félévi osztályzatokat vesszük figyelembe a következő tantárgyakból:


magyar nyelv,



irodalom,



matematika,



idegen nyelv,



történelem



biológia.

A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók esetleges, egyéni kedvezményeiről a jogszabályban
meghatározott intézmények szakvéleménye alapján az iskola igazgatója dönt.
A tanulónak szakmai egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie.

Nyílt nap:
 2017. november 21. (kedd) 900-1200


2017. december 05. (kedd) 900-1200

Némethné Fucsik Edit
tagintézmény-vezető
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