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Iskolánk a térség nagy múltú, 65 éves, ismert és elismert intézménye.
2012. szeptember 1-jétől új fenntartónk a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány.
Az eltelt négy év alatt mindhárom telephelyünk megújult:
 a főépület tantermei, mellékhelyiségei, tetőszerkezete, udvara,
 a Vendéglátó Oktatási Centrum új arculatot/külsőt kapott, a gyakorlati oktatásként szolgáló
kabinetek és a tanétterem berendezései kicserélődtek, új eszközökkel töltődtek föl,
 a Sport és Szabadidőközpont tornaterme új burkolatot kapott és minden más helyiséggel
együtt kifestésre került. A szabadtéri pálya világítása teljesen megújult,
 új kabineteket adtunk át a kereskedelmi szakképzések számára
A fenntartóváltással színes, sokoldalú képzéseket nyújtó dinamikus fejlődés indult el, amely mind
infrastruktúrában mind szellemiségében érzékelhető.
A tanulás mellett a közösségi élet, a szabadidő tartalmas és sokszínű eltöltése, a kiemelkedő
tanulók munkájának elismerése jellemzi mindennapjainkat.

Az intézmény képzési szerkezete a 2020/2021-es tanévben:
1. Gimnázium
(8 általánost végzett tanulók számára)
Általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok
megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás.
A négy évfolyamos általános tantervű osztályt elsősorban azoknak érdemes választaniuk, akik
meglévő képességeik, érdeklődési körük alapján még nem tudták eldönteni, hogy milyen
irányban szeretnének továbbtanulni.
Iskolánk felkínálja a lehetőséget a sikeres érettségi vizsga után emelt szintű szakképesítések
megszerzésére is.
Az informatika és idegen nyelv emelt óraszámban jelenik meg az helyi tantervben.
Tagozatkód: 1000

2. Technikumi képzés
(8 általánost végzett tanulók számára)
•

9-10. évfolyamon a közismereti képzés mellett a választott ágazat alapismereteit sajátítja
el a tanuló. Matematikából, magyarból, történelemből, valamint egy idegen nyelvből
ugyanaz a tananyagtartalom, ugyanolyan óraszámban, mint a gimnáziumban.

•

10. évfolyam után történik a szakmaválasztás, majd 3 év, döntően szakmai tanulmányok
után a 13. évfolyam zárásaként érettségi és szakmai vizsgát tesz a tanuló, melyben a
4 közismereti tárgy mellett a szakmai vizsga lesz az ötödik érettségi tantárgy. Ez emelt
szintű érettségi tárgyként számítható be a felsőfokú továbbtanulásba.

•

12. évfolyamon lehetőség van matematika, történelem és magyar nyelv tantárgyakból
előrehozott érettségi vizsga letételére.

Tagozat
- kód

Ágazat

Képzési
idő

Érettségivel
(5 év után) megszerezhető OKJ
szakképesítés

1100

Kereskedelem

5 év

Kereskedő és webáruházi technikus

1200

Turisztika

5 év

Turisztikai technikus

1310

Vendéglátóipar

5 év

Cukrász szaktechnikus

1320

Vendéglátóipar

5 év

Szakács szaktechnikus

1330

Vendéglátóipar

5 év

Vendégtéri szaktechnikus

3. Szakképző iskolai képzés
(8 általánost végzett tanulók számára)
•

3 éves képzési idő első tanítási évében a közismereti oktatás mellett a választott ágazat
alapjait sajátítja el a tanuló. A 9. évfolyam után ágazati alapvizsgát kell tenni.

•

A 10. és 11. évfolyamon duális képzés keretében a szakma elméleti és gyakorlati
elsajátítása történik iskolai és külső gyakorlati helyszíneken.

•

A tanulók már a 9. évfolyamtól ösztöndíjban részesülnek, majd a 10. és 11. évfolyamon
az ösztöndíjat a szakképzési munkaszerződés váltja fel.

•

9. évfolyam után a technikummal átjárható a rendszer.

Tagozatkód
OKJ szám
Szakma neve
Kereskedelem – marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport
2100

34 341 01

Kereskedelmi értékesítő
(régi neve: Eladó)

Képzési idő

3 év

Vendéglátás – idegenforgalom szakmacsoport
3100

34 811 01

Cukrász

3 év

3200

34 811 03

Pincér – vendégtéri szakember

3 év

3300

34 811 04

Szakács

3 év

A szakmai bizonyítvány megszerzése után lehetőség nyílik 2 év alatt érettségi bizonyítvány
megszerzésére is, ahol a tanulók csak a 4 érettségi tárgyból tesznek vizsgát. Az 5. tantárgyat
kiváltja a már megszerzett szakmai bizonyítvány.
Követelmény a szakmai- és egészségügyi alkalmasság.
Felvételi és nyílt napok:
Képzéseinkre az általános iskola által kitöltött lappal lehet jelentkezni.
A jelentkezési lapon fel kell tüntetni a tanulmányi terület(ek) kódját és a választott szakirányt,
ágazatot.
A felvételi eljárás keretében a gimnáziumba és technikumba jelentkező tanulóknak központi
írásbeli vizsgán kell részt venni magyar nyelv és matematika tantárgyakból. A felvételi
kérelmekről ez esetben az írásbeli vizsga (100 p), a tanulmányi eredmények (60 p) és a szóbeli
elbeszélgetés (15 p) alapján döntünk.
A szakképző iskolai osztályokba jelentkezőket az általános iskolai tanulmányi eredmények
alapján rangsoroljuk.
A szakmai és egészségügyi alkalmasságról szóbeli elbeszélgetés formájában döntünk.
A tanulmányi eredményeknél a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatait vesszük
figyelembe: magyar nyelv és irodalomból, történelemből, matematikából, biológiából, kémiából és
idegen nyelvből (angol vagy német)
Azon SNI és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók részére1, akik a
Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXX. Törvény 51.§. (5) bekezdésében biztosított jogukkal
élni kívánnak, az erre vonatkozó kérelmüket valamint a szakértői véleményt csatolják a
jelentkezési lapjukhoz.
Központi kompetencia alapú írásbeli ideje:
2020. január 18. 10 óra
Szóbeli elbeszélgetés tervezett ideje:
2020. február 26-27. 13-17 óra
Nyílt napok időpontja:
2019. október 24. 8.00-14.00 óra
Telefonos bejelentkezés szükséges!
A fenti időponttól eltérő időpontra való bejelentkezés is lehetséges az iskolával történő
egyeztetés alapján!
1

Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXX. Törvény 4.§. 25. pont

Oktatott nyelvek, felkészítők, szakkörök, sportolási lehetőségek:
Az intézményben oktatott idegen nyelvek:
 angol

 német

A nyelvi csoportok kialakítása a sikeres felvételt követő felmérés után történik.
Fontos információk iskolánkról:
Tanulóink - igény és lehetőség szerint - szakkörökön, korrepetálásokon, ingyenes érettségi
vizsgára felkészítőkön vehetnek részt, szükség esetén felzárkóztatásukat mentortanárok
segítik.
Sport- és Szabadidő Centrumunkban a mozgást kedvelők számára sportolási (atlétika,
kézilabda, röplabda, labdarúgás) lehetőséget biztosítunk.
Az ERASMUS+ program keretében Olaszországban, Spanyolországban, Lengyelországban,
Finnországban, Németországban és Ausztriában tölthetnek el 1 hónapos szakmai
gyakorlatot technikumban tanuló és szakképző iskolai tanulóink.
Közismereti és szakmai versenyek regionális és országos fordulóin évek óta rendkívül
eredményesen szerepelnek tanulóink (OSZKTV, OSZTV, SZKTV stb.)
Kollégiumi férőhely Gyöngyös város kollégiumaiban igényelhető.

Szeretettel várjuk az érdeklődő tanulókat és szüleiket!

