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A vendéglátásban és a turizmusban tanuló diákjaink,
tanári kísérettel, hat külföldi országban (Ausztria, Finn-
ország, Lengyelország, Németország, Olaszország, Spa-
nyolország) tölthetnek egyhónapos szakmai gyakorlatot.
Az Erasmus+ program támogatja, hogy a szakképzésben
tanuló diákok és a szakképzéssel foglalkozó szakemberek
szakmai gyakorlaton vehessenek részt külföldön s ezáltal
magasabb szakmai tudás legyen a birtokukban.
A diákok Europass bizonyítványt kapnak. Ezzel a bizo-
nyítvánnyal mindenképpen elõnyt élveznek, a munkaerõ-
piacon.
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Megvan az általános iskolák által kitöltött jelentkezési
lap? Add le nálunk!
Szakképzõ iskolába szeretnél kerülni? Fontos, hogy a

matekozz - illetve készülj fel egy komo-
lyabb, .

ezeken felül akkor lesz szükség, ha a gimná-
ziumot vagy a technikumot célzod meg.

Mert , azaz a suli után
szinte biztos, hogy nem kell sokat kutatnod a munka
után. Mert ban részesülhetsz - ami
ugyebár mindig jól jön. Mert az „Új barátokra tehetsz
szert”mondat nálunk TÉNYLEG érvényes:

!

Írásbeli vizsgára jelentkezés: 2019. december 6
Központi írásbeli vizsga: 2020. január 18

Szóbeli felvételi elbeszélgetés: 2019. február 26-27
NYÍLT NAP: „Irány a középsuli!”: 2019. október 24
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Még nem tudod, mit tanulj, milyen szakmát válassz? Nem
akarsz elkötelezõdni? Szeretnél egy érettségit is? Akkor
nálunk a helyed!
Gimnáziumunk általános mûveltséget alapoz, érettségi
vizsgára, felsõfokú tanulmányok megkezdésére készít fel,
és lehetõséget nyújt emelt szintû szakképzésben való
továbbtanulásra is.

Kis létszámú, egyénre szabott oktatást. Kiemelt foglal-
kozást a tehetséges tanulókkal. Emelt óraszámot infor-
matika, angol és német nyelvekbõl. Színes iskolán kívüli
programokat, erdei iskolát, intenzív idegen nyelvi he-
teket.
És a négy év után?
A sikeres érettségi vizsgával utat nyitunk intézmé-
nyünkben egy emelt szintû szakképesítés megszerzésére,
vagyis itt folytathatod tovább tanulmányaidat a keres-
kedelem, a vendéglátóipar és a turisztika ágazatokban.

Mit ajánlunk a négy évre?

Egy új iskolai formáról van szó, ami azért MÁS, mint a
szakképzõ iskola, mert itt 5 év után érettségi bizonyít-
ványt ÉS emelt szintû szakképesítést is kapsz.
A közismereti tantárgyak mellett érdekes szaktárgyak és
gyakorlati képzések színesítik majd a napjaidat. Ha jól
tanulsz, átlagod alapján ösztöndíjban is részesülhetsz.

Kiváló szakoktatók, felszerelt gyakorlati helyek várnak, Ha
jól tanulsz, átlagod alapján ösztöndíjban is részesülhetsz.
A képzés idõtartama 3 év, melynek végén szakmai
bizonyítványt kaphatsz, és egy keresett szakmával a
kezedben léphetsz be a munkaerõpiacra. A továbbiakban
lehetõséged nyílik 2 év alatt az érettségi megszerzésére és
az intézményen belül további, emelt szintû szakképesítés
elérésére.

GIMNÁZIUMI KÉPZÉS (ÉRETTSÉGI)

TECHNIKUMI KÉPZÉS
(ÉRETTSÉGI + SZAKKÉPESÍTÉS)
MITÕL TÖBB MINT A SZAKKÉPZÕ
ISKOLA?
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