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Kedves Olvasó!
A pálya- és iskolaválasztás meghatározó lépés egy fiatal életében, ezért fontos, hogy átgondolt, megalapozott döntést hozzanak az érintettek. Kiadványunk nem vállalkozik többre, mint hasznos információkat nyújtani az általános iskolák nyolcadik osztályos tanulóinak, tanárainak és az érdeklôdô szülôknek egyaránt.
A tájékoztató alapvetôen két részbôl áll:
Az elsô fejezetben általános információ található az iskolaválasztással kapcsolatban.
Tudja-e pontosan, hogy milyen típusú iskola 2016. szeptembertôl a szakgimnázium, a szakközépiskola és a szakiskola? Mit jelent a duális szakképzés? Mindezekrôl a Közoktatás új intézményrendszere fejezetben kaphat tájékoztatást.
Minden érintettnek fontos megismerni a jelentkezéssel, felvételivel kapcsolatos információkat, határidôket. A felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2015/2016. tanévben címû fejezet idôrendi
összefoglalást nyújt az érdeklôdôknek.
Tisztelt Olvasó! Megyénkben több szervezet is segít a megalapozott döntés elôkészítésében, tehát
a pályaválasztásban Ön nincs egyedül. Kiadványunkat nézegetve megismerheti a Kereskedelmi és
Iparkamara, valamint Pedagógiai Szakszolgálatok pályaválasztást segítô/elôkészítô tevékenységét.
Külön fejezetek szólnak a leendô szakmát tanulókhoz, melyben az érdeklôdô végzôs fiatal tájékoztatást kaphat a tanulószerzôdésrôl, valamint az úgynevezett hiányszakmák támogatásával kapcsolatos
információkhoz juthat.
A második fejezetben Baranya megyei középiskolákkal ismerkedhet meg az olvasó.
A tájékoztatónkban megjelenô valamennyi intézmény maga állította össze iskolája bemutatását. Kiadványunk a nagyobb terjedelem miatt elôször jelenik meg elektronikusan, így lehetôség van részletesebb információt nyújtani. Amennyiben kérdések merülnek fel Önben, javasoljuk, kattintson az adott
iskola honlapjára, illetve forduljon közvetlenül az intézményhez.
Bízunk benne, hogy tájékoztatónk megfelelô segítséget nyújt Önnek az egyéni döntés meghozatalához,
a sikeres iskolaválasztáshoz!

Kedves Pályaválasztó!
A pályaválasztás mindenki életében az egyik legmeghatározóbb lépés. A jól meghozott pályaválasztási döntés nagyban elôsegítheti egy olyan jövô megalapozását, melyben céljaink, vágyaink, álmaink valóra válhatnak. Fiatalon azonban nagyon nehéz egyedül meghozni ezt a döntést, ezért is szeretnénk ehhez egy kis szakmai támogatást adni.
Mi mindent érdemes átgondolni, mielôtt eldöntöd, hogy az általános iskola befejezése után melyik
szakmát választod, melyik iskolában tanulsz tovább?
Elôször ismerd meg önmagad! Gondold végig, mi az, ami érdekel, mivel foglalkozol szívesen!
Fontos, hogy tudd, mik az erôsségeid, illetve mik okoznak nehézséget.
Több száz különbözô szakma közül választhatsz. Ahhoz, hogy a döntésed megalapozott legyen, fejlesztened kell szakmaismeretedet, tehát tájékozódj legalább a számodra érdekes szakmákról!
Végül ismerd meg a képzési lehetôségeket! Baranya megyében több, mint 30 különféle középiskola közül választhatnak a nyolcadikosok.
A szerkesztôk

Kiadja: Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara – 2015
Felelôs kiadó: Dr. Síkfôi Tamás titkár
Szerkesztôk: Cséfalvay Ágnes, Réfi Márta
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I. fejezet
A közoktatás új intézményrendszere a 8. osztály után
Az általános iskola befejezésével nehéz döntés elôtt áll diák és szülô. Megnehezíti a helyzetet, hogy a jogszabályok változása jelentôsen átalakította a középfokú oktatás intézményrendszerét.
Ebben a fejezetben szeretnénk egy rövid áttekintést nyújtani a jelenlegi intézményrendszerrôl. Fontos mindarról a szülôkön kívül az általános iskolák nyolcadik évfolyamára járó tanulókat tanító pedagógusoknak is tudni, hogy melyik iskolatípusban milyen
végzettségekhez juthatnak a diákok, illetve hogy milyen továbbhaladási lehetôségek állnak elôttük, ha befejezték az elôírt évfolyamokat.
Közös célja diáknak, szülônek és pedagógusnak az iskolaválasztás során, hogy a pályaválasztó fiatal sikerrel tudja venni az elôtte álló akadályokat, feladatait motiváltan teljesítse, és ne kelljen megélnie rossz választásból adódó kudarcokat.
A megfelelô információk nagyban segíthetik az intézmények közötti eligazodást.
2015. július 1-tôl átalakult a szakképzés intézményrendszere, megalakultak a Szakképzési Centrumok, így a Pécsi Szakképzési
Centrum is.
A várható további átalakulásoknak köszönhetôen 2016. szeptember 1-jétôl a szakközépiskolák új elnevezése szakközépiskola, a
szakiskoláké szakközépiskola, a speciális szakiskoláké szakiskola.

A gimnázium
A gimnázium négy, hat vagy nyolc – nyelvi elôkészítô évfolyam esetében öt, hét vagy kilenc – évfolyammal mûködô nevelési-oktatási intézmény, ahol általános mûveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsôfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítô nevelés-oktatás folyik. Fejlesztô célú képzési tartalmakkal, problémakezelési módokkal, hatékony tanítási-tanulási
módszerekkel készíti fel tanulóit, kialakítja bennük az élethosszig tartó tanulás igényét és az erre való készséget, képességet.

A szakgimnázium (jelenleg: szakközépiskola)
A szakgimnázium 4+1 éves, ahol a szakmai érettségi végzettség a jövôben nem csak munkakör betöltésére fog jogosítani, hanem
OKJ-s végzettségnek is minôsül egyben. (2019. szeptember 1-jétôl)
A szakgimnáziumnak szakmai érettségi végzettséget adó érettségire, szakirányú felsôfokú iskolai továbbtanulásra, szakirányú
munkába állásra felkészítô, valamint általános mûveltséget megalapozó négy középiskolai évfolyama van, ahol a közismereti tantárgyak oktatásán kívül szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is folyik. Az érettségi vizsga követelményei minden iskolatípusban
megegyeznek, vagyis a szakgimnáziumban érettségizô diákoknak a gimnazistákkal azonos követelményszintet kell teljesíteniük.
A szakgimnáziumban a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés szakmai vizsgájára történô felkészítés folyik.
A szakgimnáziumban munkakör betöltésére képesítô, az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, a szakmai érettségi vizsga
ágazatához tartozó szakképesítés szerezhetô a negyedik évfolyam végén. Az érettségit követôen érettségire épülô emelt szintû technikus szakképesítés szerezhetô.
A kilencediktôl a tizenkettedik évfolyamig az ágazathoz tartozó, érettségihez kötött szakképesítések közös elemeinek tartalmát
magában foglaló szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik, az egységes kerettantervi elôírásoknak megfelelôen összefüggô szakmai gyakorlat teljesítésével.

A szakközépiskola (jelenleg: szakiskola)
Az új szakközépiskola 3+2 éves lesz, ahol a 3 éves szakmai képzést követôen automatikus továbblépési, továbbtanulási lehetôséget
nyújt az érettségi megszerzéséhez egy 2 éves érettségire felkészítô képzés keretében.
A szakközépiskolának három, az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti képzést és szakmai elméleti és gyakorlati oktatást magában foglaló szakképzési évfolyama van. A szakiskola elvégzésérôl kiállított bizonyítvány szakközépiskolában
szerzett középfokú iskolai végzettséget és az OKJ-ban meghatározottak szerint államilag elismert szakközépiskolai szakmai végzettséget is tanúsít.
A szakközépiskolai képzésbe alapfokú iskolai végzettséggel lehet bekapcsolódni. A jelentkezôket az általános iskolai bizonyítvány alapján rangsorolják.
A gyakorlati képzés a kilencedik évfolyamon az iskolai tanmûhelyben, majd sikeres szintvizsgát követôen gyakorlati képzés
folytatására jogosult gazdálkodó szervezetnél, egyéb szervnél folyik. Az iskolai rendszerû szakközépiskolai képzésben a gyakorlati képzés a szorgalmi idôszakban teljesítendô gyakorlati képzésbôl és a szorgalmi idôszakon kívüli összefüggô szakmai gyakorlati
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képzésbôl áll. A szakközépiskola tanulója a szakmai vizsga letételét követôen két év alatt készülhet fel az érettségi vizsgára.
Amennyiben a tanuló a négy kötelezô közismereti érettségi vizsgatárgyból érettségi vizsgát tesz, a szakközépiskolában szerzett államilag elismert szakképesítést a tanuló kérésére középszintû szakmai érettségi vizsgának kell elismerni.

Szakiskola (jelenleg: speciális szakiskola)
A sajátos nevelési igényû tanulók iskolai nevelés-oktatása céljából mûködik. A sajátos nevelési igényt figyelembe véve készíti fel
szakmai vizsgára, vagy nyújt munkába álláshoz és életkezdéshez szükséges ismereteket. Az évfolyamok száma a speciális kerettanterv szerint meghatározott.

Néhány szó a Köznevelési Hídprogramokról
A Köznevelési Hídprogramok szakképzési ága Szakképzési Hídprogram néven a szakképzési törvény szabályozási körébe kerül,
annak minden részletszabályával.
A Köznevelési Hídprogramok segítséget nyújtanak a tanulónak a középfokú nevelés-oktatásba, szakképzésbe való bekapcsolódáshoz, vagy a munkába álláshoz, valamint az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek megszerzéséhez. Az a tanköteles korú tanuló, aki alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, de középfokú iskolába nem nyert felvételt, tanulmányait az általános iskola
kezdeményezésére a Híd I. programban folytatja.
Ha a tanköteles tanuló alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezik, de legalább hat általános iskolai évfolyamot sikeresen
elvégzett, azt a tanévet követôen, amelyben tizenötödik életévét betölti, az általános iskola kezdeményezi felvételét a Híd II. programba. A Híd II. programban nyújtott nevelés-oktatás tanulásra motivál, fejleszti az egyes szakmák sikeres elsajátításához szükséges készségeket, rész-szakképesítés megszerzésére készít fel. A Híd II. program elvégzésérôl a szervezô iskola alapfokú végzettséget igazoló tanúsítványt, sikeres komplex szakmai vizsgáról pedig rész-szakképesítést igazoló szakmai bizonyítványt állít ki. A tanuló a Híd II. program sikeres befejezése után a szakközépiskolai szakképzési évfolyamon, évfolyamokon készülhet fel a szakmai
vizsga letételére.

A középfokú felvételi eljárás ütemezése a 2015/2016. tanévben
(28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet alapján)
2015. 09. 11. A minisztérium pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó Programjába, az Arany János Kollégiumi Programjába, valamint az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjába történô jelentkezésrôl.
2015. 09. 30. A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.
2015. 10. 20. A középfokú iskolák a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint meghatározzák tanulmányi területeik
belsô kódjait és a Hivatal által meghatározott formában megküldik a Felvételi Központnak.
2015. 10. 20. A középfokú iskoláknak – ha szervez, a kollégiumoknak - felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a köznevelés információs rendszerében. Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjérôl.
2015. 11. 13. A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervezô gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervezô középiskolák jegyzékét.
2015. 12. 08. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervezô
– az Arany János Tehetséggondozó Programjára történô pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe.
2015. 12. 10. Az Arany János Tehetséggondozó Programjára történô pályázatok benyújtása.
2015. 12. 11. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervezô intézmények eddig az idôpontig jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által
meghatározott módon – a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezettek alapján a feladatlap-igényüket.
2016. 01. 15. Az Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezôkkel.
2016. 01. 16. Az általános felvételi eljárás kezdete.
2016. 01. 16., 10.00 Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban.
2016. 01. 16. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezôk számára az érintett középiskolákban.
2016. 01. 21., 14.00 Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezôk számára azoknak, akik az elôzô írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
2016. 01. 22. Az Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezô, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.

5

www.facebook.com/palyavalasztasbaranya

2016. 02. 04. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervezô középiskolák a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli
eredményérôl a tanulókat.
2016. 02. 04. Az Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevô intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményérôl – egymás egyidejû elôzetes értesítésével és az Oktatáskutató és Fejlesztô Intézet bevonásával – értesítik az érintett törvényes képviselôket, tanulókat és általános iskolákat.
2016. 02. 12. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok elsô példányát pedig a Felvételi Központnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történô jelentkezésrôl a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.)
2016. 02. 15. Jelentkezés a Belügyminisztérium által fenntartott rendészeti szakközépiskolákba.
2016. 02. 16.-03. 04. A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
2016. 03. 09. A középfokú iskola eddig az idôpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezôk felvételi jegyzékét.
2016. 03. 16-17. A tanulói adatlapok módosításának lehetôsége az általános iskolában.
2016. 03. 18. Az általános iskola eddig az idôpontig elzárva ôrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát.
A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Felvételi Központnak.
2016. 03. 23. A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC
sorrendben.
2016. 03. 30. Az állami intézményfenntartó központ kijelöli a Köznevelési Hídprogramokat a következô tanévtôl megvalósító középfokú intézményt vagy intézményeket, és errôl tájékoztatja az általános iskolákat.
2016. 04. 05. A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.
2016. 04. 08. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort megküldi a Felvételi Központnak.
2016. 04. 19. A Felvételi Központ kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).
2016. 04. 26. A felvételt hirdetô középfokú iskolák megküldik a felvételrôl vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezôknek és
az általános iskoláknak.
2016. 05. 02-13. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehetô létszám 90%-ánál
kevesebb tanulót vettek fel.
2016. 05. 02.–08. 31. A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.
2016. 05. 13. A 2016. 05. 13-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdetô iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekrôl.
2016. 06. 01. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.
2016. 06. 17. Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal, valamint az állami intézményfenntartó központ részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Híd I. vagy Híd II. programba. Az állami intézményfenntartó központ kijelöl legalább egy, a megye területén mûködô
Híd I. vagy Híd II. programban részt vevô köznevelési intézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.
2016. 06. 22-24. Beiratkozás a középfokú iskolákba és a Köznevelési Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott idôben.
2016. 07. 26.–08.12. Beiratkozás a Honvédelmi Minisztérium fenntartásában lévô, kizárólag a honvédelemért felelôs miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre való felkészítést folytató szakképzô iskolába.
2016. 08. 01-31. Beiratkozás a Belügyminisztérium által fenntartott rendészeti szakközépiskolákba.
2016. 08. 31. Pótbeiratkozás a Köznevelési Hídprogramokra.

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara pályaválasztási tevékenysége
A kamara által szervezett, minden esetben ingyenes pályaválasztási programokat az általános iskolák 6-8. évfolyamos,
valamint a gimnáziumok 10-12. évfolyamos tanulói számára ajánljuk.
■ „Nyitott kapuk” elnevezéssel üzemlátogatások szervezése
■ Diákok és szülôk tájékoztatása osztályfônöki órán, illetve szülôi értekezleten
■ Önismereti játékos programok és elôadások szervezése osztályfônöki órákra
■ Pályaválasztási Klub tanároknak, illetve tantestületi értekezleten tájékoztatás a szakképzés változásairól
■ Szakmabemutató rendezvények szakmacsoportonként
— Építôipar és kapcsolódó szakmák
— Gépipar
— Elektronika-elektrotechnika, informatika
— Vendéglátás, turizmus
— Szociális és egészségügy
— Könnyûipar, kézmûves szakmák
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■ Gép-Ésszel Baranyában gépipari szakmaismereti verseny – általános iskolások számára
■ Suli-iránytû az SNI tanulók szakmaválasztásához szakmabemutató játékos program és tanácsadás az SNI tanulók, szüleik és
tanáraik számára
■ Szakma Sztár Fesztivál, SkillsHungary – Budapesten megrendezésre kerülô versenyek – megtekintésére ingyenes lehetôség biztosítása diákok számára
■ Információs adatbázis – palyavalasztasbaranya.hu
Elérhetôségek:
Pályaválasztás Baranya
web: www.palyavalasztasbaranya.hu
facebook: www.facebook.hu/palyavalasztasbaranya
Telefon: 72/507-153
E-mail: info@palyavalasztasbaranya.hu

Ahol a sikeres pályaválasztásban segítenek

A Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat pályaválasztási tanácsadásának
bemutatása
Pályaválasztási tanácsadás helye:
7636 Pécs, Egyetem u. 2. (124-es szoba)
Munkatársaink:
Meskó Norbert pszichológus
Krebsz János pedagógus
Reichmesz Ádám pedagógus
Bejelentkezni vagy érdeklôdni a 72/534-607 telefonszámon, valamint e-mail címen: bmpsz.palya@gmail.com lehet.

PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁS
Mit válasszak? Milyen pályára vagyok alkalmas? Mi való nekem igazán?” Gyakori kérdései ezek egy pályaválasztás elôtt álló
diáknak.
A sikeres pályaválasztás alappillérei:
— a szakma- és pályaismeret
— önismeret
Ha van már arról elképzelésed, hol szeretnél továbbtanulni, DE!!! Pontos információkra van szükséged a lehetôségekrôl! Szeretnél egy szakemberrel beszélni? Nem mindent értesz az iskolákat tartalmazó könyvekben/honlapokon?
Amit kínálunk:
Pályaválasztási, továbbtanulási, pszichológiai tanácsadás
A pályaválasztás és az ezzel összefüggô továbbtanulási irány kiválasztása során a szakszolgálat pszichológiai tanácsadást biztosít.
Mikor lehet erre szükség?
■ Ha a fiatal sajátos nevelési igényû (SNI) szakértôi véleménnyel rendelkezik.
■ Ha a pályaválasztással kapcsolatban bizonytalanság van a fiatalban és a családban.
■ Ha a szülônek és a fiatalnak eltérô az elképzelése a továbbtanulásról.
■ Ha bizonytalan a fiatal, hogy egy adott pályára alkalmas-e.
A pszichológia tanácsadás 1-5 alkalomból áll. A pszichológiai tanácsadás során felmérjük a jelentkezô belsô (érdeklôdés, képességek, motivációk) és külsô (elérhetô intézményrendszer) lehetôségeit a továbbtanulásra. A pályaválasztással kapcsolatos pszichológiai véleményrôl visszajelzést adunk. Növeljük a pályaválasztási önismeretet és a pszichológiai tanácsadás eszközeivel
elôsegítjük a megalapozottabb pályaválasztási döntés kialakítását.
Információs pedagógiai tanácsadás
Folyamatosan tájékoztatjuk az iskolákat, pedagógusokat, szülôket, tanulókat a középfokú beiskolázás lehetôségeirôl, a felvétel esélyeirôl.
Igény esetén, a helyszínen is tudunk szolgáltatást nyújtani.
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Pályaorientációs tanácsadás
Egyéni tanácsadás
A pályaválasztási tanácsadásnak ezt a formáját azoknak ajánljuk, akiknek az alábbi területeken merülnek fel kisebb-nagyobb nehézségei:
— Pályaválasztási dilemma
Ha azért nem tudsz határozni, mert egyforma intenzív érdeklôdést mutatsz több eltérô irányban. Ez esetben a személyiségjegyek
ismerete, a személyiségvizsgálatok eredménye segítheti a döntésedet.
— Alkalmasság-, ill. képességvizsgálati igény
Ha határozott elképzelésed van a jövôdrôl, de megerôsítést vársz: tényleg rendelkezel-e az adott pályára szükséges képességekkel, hosszú távon is alkalmas leszel-e az általad választott pályára?
— Döntésképtelenség
Ha átérzed döntésed jelentôségét, fontosságát és megijedtél a rád háruló felelôsségtôl. Nem mersz dönteni.
— Nem megfelelô pályaválasztás
Az általad választott pályára különbözô okok miatt nem vagy alkalmas. Okozhatja a pályaismeret hiánya, a nem megfelelô önismeret.
— Pályaválasztási konfliktus
Elképzelésed és környezeted (szülô, pedagógus) pályaelképzelése kerül összeütközésbe.
— A pályaválasztási éretlenség
Nem vagy elég önálló, nincsenek konkrét elképzeléseid a jövôdrôl.
Tanácsadás elutasított tanulók részére
Elôfordul, hogy a jelentkezési lapon feltüntetett iskolák egyike sem vesz fel. Ilyen esetben kérésedre segítünk az elhelyezésben.
Továbbképzés pedagógusoknak
Igény esetén központunk tanfolyamot tart a pályaorientáció témájában, segítve ezzel a pályaorientációs tantervek elkészítését, az
osztályfônökök, pályaválasztási szakemberek munkáját.
Életpálya-építés, tanácsadás
Együttmûködô iskolákkal (korábbi és folyamatban lévô HEFOP- és TÁMOP-pályázatok keretében) a pálya- és iskolaválasztást beépítve az önálló kompetencia-területként kezelt életpálya-építés kompetenciába, a teljes iskoláskort felölelôen végzünk életpályaépítést, tanácsadást, pedagógusképzést, tananyag-fejlesztést.

A tanulószerzôdésrôl
A tanulószerzôdést a gazdálkodó szervezet köti a tanulóval, de csak a Kamara iktatásával és ellenjegyzésével érvényes.
Tanulószerzôdést az a tanuló köthet, aki
a) a közoktatási törvényben elôírt tankötelezettségének eleget tett (9 osztály), továbbá
b) betöltötte 15. életévét,
c) aki a szakképesítésre jogszabályban elôírt egészségügyi feltételeknek, pályaalkalmassági követelményeknek megfelel.
A tanulószerzôdésben a tanuló arra vállal kötelezettséget, hogy
a) a gazdálkodó szervezet képzési rendjét megtartja, a képzésre vonatkozó utasításait végrehajtja,
b) a szakmai gyakorlati ismereteket a képességeinek megfelelôen elsajátítja,
c) a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi elôírásokat megtartja,
d) nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a Szervezet jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné.
Miért jó a tanulószerzôdés?
a. A tanulónak, mert munkaerô-piaci igényekre épülô szakképzésben részesül, valamint rendszeres havi díjazást kap.
b. A tanuló a társadalombiztosítási szabályok szerint biztosítottá válik – a tanulóévek szolgálati idônek számítanak.
c. A tanulószerzôdés a szakképesítés megszerzését követôen a tanulónak nem jelent munkavállalási kötelezettséget a gazdálkodó
szervezetnél, de ugyanakkor a gazdálkodó szervezetet sem kötelezi a munkaviszony létesítésére.
d. A gyakorlat során a cégeknek lehetôségük nyílik a fiatalok megismerésére és a szakember utánpótlás nevelésre.
Milyen jogszabály alapján köthetô? A szakképzésrôl szóló 2011. évi CLXXXVII. Törvény alapján.
A tanulót megilletô juttatások:
1. Havi rendszeres pénzbeli juttatás
A tanulószerzôdés alapján a gazdálkodó szervezet a tanuló részére pénzbeli juttatást köteles fizetni.
A tanuló pénzbeli juttatásának havi mértéke átlagosan a minimálbér 15 százaléka. Ez a juttatás a képzés teljes idôtartamára –
ideértve a tanulónak járó oktatási szünetek alatt is – megilleti.
A kezdô összeget a gazdálkodó szervezetek sikeres tanuló félévenként emelik.
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2. A kedvezményes étkeztetés
A tanuló részére a gyakorlati képzési napokon egyszeri kedvezményes étkezést vagy étkezési költségeihez természetbeni hozzájárulást kell biztosítani.
3. Egyéb juttatások
— A tanulót a gyakorlati képzés ideje alatt ugyanolyan tisztálkodási eszköz (szappan, kéztisztító krém), továbbá ugyanolyan
munkaruha, egyéni védôeszköz, védôital illeti meg, mint a vele azonos munkahelyen foglalkoztatott munkavállalót.
— Amennyiben a gyakorlati képzést szervezô átmenetileg a székhelyén, illetve az állandó gyakorlati képzési helyén kívül lévô
munkahelyen szervezi meg a gyakorlati képzést, napi háromszori – térítési díj nélküli – étkezés, szállás és utaztatás illeti meg a
tanulót.
— A gazdálkodó szervezet a tanulót a gyakorlati képzés során elért eredménye, teljesítménye alapján jutalomban, prémiumban
és más juttatásban, továbbá szociális támogatásban részesítheti.
További felvilágosítás:
Azon szakmák listáját, ahol jelenleg képzés folyik, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által mûködtetett
www.palyavalasztasbaranya.hu honlapján megtalálják. Ez a lista adatbázisként használható tanulószerzôdéssel gyakorlatot biztosító cégek kereséséhez is.
Telefon: 72/507-136

Hiányszakmák támogatása
A hiányszakmákat tanuló fiataloknak tanulmányaik ideje alatt szakiskolai ösztöndíj jár. Ennek összege a tanulmányi eredménytôl
függôen 10-30 ezer forint lehet.
A szakiskolai ösztöndíj
A szakiskolai tanulmányi ösztöndíj bevezetésének célja az volt, hogy a szakiskolai képzésben részt vevô tanulók, tehát szakiskolában tanuló fiatalok pénzbeli támogatásban részesüljenek, ha a gazdaság által igényelt szakképesítést tanulnak.
Melyek az ösztöndíjas szakmák?
Az ösztöndíjra jogosító szakképesítéseket megyénként határozza meg a Megyei Képzési és Fejlesztési Bizottság. Minden
megyében csak 15 általános iskola befejezése utáni, és 5 érettségi utáni szakképesítés tanulása jogosíthat ösztöndíjra.
A jegyzék évente módosul, de aki ösztöndíjas szakmában kezdett tanulni, tanulmányai végéig kapja az ösztöndíjat akkor is,
ha az adott szakma késôbb kikerül az ösztöndíjas képzések körébôl. Nem jár az ösztöndíj a 10 órát meghaladó igazolatlan
mulasztás és évismétlés esetén.
Ösztöndíjjal támogatott szakmák
A 2016/2017-es tanévre vonatkozó ösztöndíjjal támogatott szakmák a következôk lesznek: (A 2015. október 13-án megjelent
Kormányrendelet alapján.)
Általános iskola után választható szakmák:
Ács (34 582 01)
Elektronikai mûszerész (34 522 03)
Épület- és szerkezetlakatos (34 582 03)
Gazda (34 621 01)
Gépi forgácsoló (34 521 03)
Húsipari termékgyártó (34 541 03)
Kertész (34 622 02)
Kômûves és hidegburkoló (34 582 08)
Központifûtés- és gázhálózat rendszerszerelô (34 582 09)
Mezôgazdasági gépész (34 521 08)
Mûanyagfeldolgozó (34 521 09)
Nôi szabó (3454206)
Vájár (34 544 01)
Villanyszerelô (34 522 04)
Víz-, csatorna- és közmû-rendszerszerelô (34 582 12)
Az ösztöndíj mértéke
Az ösztöndíj az elsô szakképzési évfolyam elsô félévében egységesen 10 000 Ft/hó. Az elsô szakképzési évfolyam második
félévétôl a tanulmányi eredménytôl függôen alakul:
2,51 és 3,00 közötti tanulmányi eredmény esetén 10 000 Ft/hó
3,01 és 3,50 közötti tanulmányi eredmény esetén 15 000 Ft/hó
3,51 és 4,00 közötti tanulmányi eredmény esetén 20 000 Ft/hó
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4,01 és 4,50 közötti tanulmányi eredmény esetén 25 000 Ft/hó
4,51 és 5,00 közötti tanulmányi eredmény esetén 30 000 Ft/hó
Fontos tudni, hogy a három éves képzési idôvel szervezett képzés esetén minden évfolyam szakképzô évfolyam, tehát minden évben
jár az ösztöndíj.
Az ösztöndíj és az egyéni tanulószerzôdésen alapuló gyakorlati képzés viszonya
Tanulószerzôdés esetén a tanulónak pénzbeli és természetbeni juttatás is jár. A tanulószerzôdés alapján kapott juttatás és az
ösztöndíj egymástól függetlenül jár, tehát mindkettô egyidejûleg megilleti a tanulót.
A tanulószerzôdés alapján a tanuló pénzbeli juttatásának mértéke az elsô szakképzési évfolyam elsô félévében, függetlenül a
gyakorlati napok számától, átlagosan a minimálbér 15%-a. Ezt félévenként emelni kell a tanulmányi eredménytôl függôen. A tanulószerzôdés alapján járó juttatás a tanulót az iskolai szünetek idejére is megilleti.
Minden hiányszakképesítés egyidejûleg ösztöndíjas szakma is.

Javasolt internetes oldalak
www.palyavalasztasbaranya.hu
www.eletpalya.munka.hu
www.munka.hu
www.eures.europa.eu
www.szakkepesites.hu
www.pbkik.hu
www.okjnet.hu
www.pecsiszc.hu
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II. fejezet
Középfokú intézmények bemutatása
SZAKKÉPZÔ INTÉZMÉNYEK
Pécsi Szakképzési Centrum iskolái

Pécsi Szakképzési Centrum
7622 Pécs, Batthyány u. 1-3.
OM azonosító: 203049
Fôigazgató: Metzger Tibor
Honlap: www.pecsiszc.hu

Jogszabályváltozás következtében a szakképzô iskolák fenntartása és irányítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól
a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz (NGM) került.
2015. július 1-jétôl Baranya megyében az NGM-hez tartozó szakképzô iskolák a Pécsi Szakképzési Centrum keretein belül
mûködnek Pécsett, Bólyban, Komlón, Mohácson, Pécsváradon, Sásdon, Siklóson és Szigetváron.
A következô tanévtôl folytatódik a szakképzés átalakítása. Az eddigi szakközépiskolák szakgimnáziumként, a szakiskolák
szakközépiskolaként mûködnek a jövôben. Mindkettô iskolatípus érettségivel zárul. A szakgimnázium négy év alatt készít fel
érettségire, ami mellett szakmát is ad, majd további egy évnyi tanulmányok alatt szerezhetô egy emelt szintû szakképesítés. A
szakközépiskola harmadik éve szakmai vizsgával zárul, és újabb két évet követôen tehetnek diákjaink érettségi vizsgát.
A változás nem érinti a tanulókat, a szüleiket, és a gyakorlati képzôhelyeket sem. Széles szakmakínálattal, új lehetôségekkel
várjuk leendô diákjainkat a 2016/2017-es tanévben is.
Az alábbi táblázat tartalmazza a Pécsi Szakképzési Centrum tagintézményeit a tanulmányi területeik kezdô kódszámával/kódszámaival valamint a település megnevezésével.
Kód
kezdôszám
11
8
7
14
3
0
9
6
2
5
4
13
12
10

Tagintézmények neve

Település

Pécsi SZC Montenuovo Nándor Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
Pécsi SZC Zrínyi Miklós Középiskolája és Szakiskolája
Pécsi SZC Kökönyösi Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
Pécsi SZC Fehérhegyi Szakiskolája és Általános Iskolája
Pécsi SZC Angster József Szakképzô Iskolája
Pécsi SZC Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája
Pécsi SZC Pollack Mihály Mûszaki Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
Pécsi SZC Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskolája
Pécsi SZC Simonyi Károly Szakközépiskolája és Szakiskolája
Pécsi SZC Zipernowsky Károly Mûszaki Szakközépiskolája
Pécsi SZC Radnóti Miklós Szakképzô Iskolája
Pécsi SZC Sásdi Vendéglátóipari Szakképzô Iskolája
Pécsi SZC Táncsics Mihály Középiskolája és Szakiskolája
Pécsi SZC II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma

Bóly
Szigetvár
Komló
Pécs
Pécs
Pécs
Pécs
Pécs
Pécs
Pécs
Mohács
Sásd
Siklós
Pécsvárad

Az átalakuló szakképzési intézményrendszerben 2016. szeptember 1-jétôl a szakiskolák új neve szakközépiskola, a szakközépiskoláké szakgimnázium, a speciális szakiskoláké szakiskola.
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Pécsi Szakképzési Centrum Montenuovo Nándor Szakközépiskolája,
Szakiskolája és Kollégiuma
7754 Bóly, Rákóczi u. 2/A
OM azonosító: 203049
Megbízott igazgató: Kedves Ferencné igazgatóhelyettes
Pályaválasztási felelôs: Rogányi Lászlóné igazgatóhelyettes, Hári Erika gyakorlati oktatásvezetô
Telefon/fax: 69/369-369
Cím: 7754 Bóly, Rákóczi u. 2/A
E-mail: szakisk@boly.hu, montenuovo@boly.hu
Tanmûhely:
7754 Bóly, Rákóczi u. 42.
Tel.: 69/368-951
E-mail: kolpingtanm@boly.hu
Kollégium:
7754 Bóly, Hunyadi u. 3.
Tel.: 69/869-452
E-mail: kollboly13@gmail.com
Honlap: www.montenuovo.hu

2016–2017 TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK
8. osztály elvégzése után választható képzési formák:
a. Szakgimnáziumi képzés
Kód

Képzési idô Képzés neve

Az érettségi után
tanulható szakma

Egyéb követelmény

Felvehetô
létszám

111

4 év

vendéglátás ágazati
osztály

Vendéglátás szervezô,
vendéglôs

Egészségügyi alkalmassági,
pályaalkalmassági követelményeknek 17 fô
való megfelelés

112

4 év

informatika ágazati
osztály

Gazdasági informatikus

17 fô

Elsô idegen nyelv: német vagy angol
Felvétel: tanulmányi eredmény alapján
b. Szakközépiskolai képzés (3+2 év)
A szakma megszerzése után (3 év), érettségire való felkészítésre van lehetôség (2 év).
Kód
113

Képzési idô
3+2 év

Képzés neve
szakács 34 81104

114

3+2 év

pincér 3481103

115

3+2 év

szociális gondozó
és ápoló 3476201

116

3+2 év

asztalos 3454302

Egyéb követelmény
Egészségügyi
alkalmassági,
pályaalkalmassági
követelményeknek való
megfelelés

Felvehetô létszám
28 fô

28 fô
28 fô

28 fô

Oktatott idegen nyelv: német
Felvétel: a tanulmányi eredmények alapján.
A szakmai képzés feltétele minden szakmában az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés. (A szakképzéseket megfelelô létszám esetén indítjuk.) Elsô gyakorlati helyet minden szakmában biztosítunk.
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Az iskola bemutatása
Nyílt nap: 2015. november 10., 8 óra
Iskolánkban szakgimnáziumi és szakközépiskolai képzés folyik.
A szakmai gyakorlat az iskola mûhelyeiben és különbözô cégeknél, vállalkozóknál történik. Szakácsaink jól felszerelt tankonyháinkon készülnek fel a vizsgára. Szakmai végzettséggel rendelkezô diákjainknak lehetôségük van leérettségizni.
A nem általános iskolából jövô tanulók jelentkezési lapot az iskolától igényelhetnek, vagy a weblapról nyomtathatnak ki.
Jól felszerelt könyvtárral, fizika-kémia elôadóval, számítógépes termekkel rendelkezünk. A sportolási lehetôséget a tornacsarnok és az úszómedence biztosítja.
Iskolánkban a német nyelv oktatása magas óraszámban, bontott csoportokban folyik a szakközépiskolai osztályokban. Angol
nyelv tanulására van lehetôség szakkör formájában is.
Kollégiumunkban 60 fô részére biztosítunk elhelyezést.
Szabadidôs foglalkozásaink: Sport, dráma szakkör, kézmûves foglalkozás, sulitévé, iskolamozi, felzárkóztatás és tehetséggondozás
A következô részképesség-zavarban szenvedô tanulók fogadására képes az iskola:
Kis számban tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási nehézséggel küzdô tanulókat fogadunk.
Honlap: www.montenuovo.hu

Pécsi SZC Zrínyi Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája
7900 Szigetvár, Rákóczi utca 18.
OM azonosító: 203049
Telefon: 73/311-343
E-mail: zmgsz.szigetvar@gmail.com
Igazgató: Götzné Batta Mónika
Beiskolázási felelôs: Ódor László
Honlap: www.zrinyi-szigetvar.hu
A 2016-17. tanévben induló tanulmányi területek:
Gimnázium
801 általános gimnáziumi képzés
Képzés ideje: 4 év. Felvehetô létszám: 34 fô.
Specializációk: angol illetve német nyelv, testnevelés, informatika. Ezeket a képzési formákat azoknak a diákoknak ajánljuk, akik magas szinten kívánnak az angol illetve a német nyelvvel és a nyelvet beszélô népek kultúrájával foglalkozni. A
képzés kiemelt célja az erôs nyelvtanulási motiváció és lendület kialakítása, a késôbbi önálló nyelvi önképzésre való igény
felkeltése, a nyelvtudás állandó fejlesztése. Az emelt óraszámú testnevelés csoportot azoknak a diákoknak ajánljuk, akik
érdeklôdnek a testnevelés iránt, rendszeresen vagy versenyszerûen sportolnak. Az emelt óraszámú informatikát tanuló diákoknak lehetôségük van a 4 illetve 7 modulos, illetve a kiegészítô képszerkesztés, webszerkesztés ECDL-vizsga, valamit
a Cisco IT Essentials vizsga megszerzésére.
Felvétel a tanulmányi eredmények alapján.
Második idegen nyelv: német, angol, olasz, orosz, latin nyelv
Szakgimnázium
805 Kereskedelem ágazat
Képzés ideje: 4 év. Felvehetô létszám: 15 fô. • A képzés során általános mûveltséget nyújtó közismereti tantárgyak és az
idegen nyelv mellett a szakmai orientációt a marketing, az üzleti tevékenység szervezése és az áruforgalom tantárgyak biztosítják. • Felvétel a tanulmányi eredmények alapján. • Oktatott idegen nyelvek: angol, német. • Tervezett kimenet: kereskedô.
806 Egészségügy ágazat
Képzés ideje: 4 év. Felvehetô létszám: 15 fô. • A képzés során az általános mûveltséget nyújtó közismereti tantárgyak mellett az egészségügyi ágazatra jellemzô szakmai orientációt az egészségügyi alapismeretek, alapápolás és klinikumi ismeretek tantárgyak tanulása biztosítja. • Felvétel a tanulmányi eredmények alapján. • Oktatott idegen nyelvek: angol, német. • Tervezett kimenet: gyakorló ápoló.
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Szakközépiskola
Képzés ideje: 3 év. Felvétel a tanulmányi eredmények alapján. Oktatott idegen nyelvek: angol, német
Választható: + 2 év érettségire felkészítés
808 Eladó
809 Cipôkészítô
810 Épület- és szerkezetlakatos
811 Asztalos
812 Kômûves és hidegburkoló
813 Pék
814 Pincér
815 Gépi forgácsoló

OKJ 34 341 01
OKJ 34 542 02
OKJ 34 582 03
OKJ 34 543 02
OKJ 34 582 08
OKJ 34 541 05
OKJ 34 811 03
OKJ 34 521 03

Felvehetô létszám: 15 fô
Felvehetô létszám: 15 fô
Felvehetô létszám: 15 fô
Felvehetô létszám: 15 fô
Felvehetô létszám: 15 fô
Felvehetô létszám: 15 fô
Felvehetô létszám: 15 fô
Felvehetô létszám: 15 fô

Pécsi SZC Kökönyösi Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
Komló
(Az intézmény speciális szakiskolai képzést is folytat)
OM azonosító: 203049
Igazgató: Kovács Károly Balázs
SZAKGIMNÁZIUMI SZÉKHELY
(régebbi nevén: szakközépiskola)
7300 Komló, Alkotmány u. 2.
Telephelykód: 024
Telefon: 72/482-261/107
E-mail: info@kook-szki.hu
Beiskolázási felelôs: Jankóné Borostyán Gabriella igazgatóhelyettes, Somodi Ildikó igazgatóhelyettes

A 2016/17. tanévben induló szakgimnáziumi osztályok jellemzôi:
A 9-12. évfolyamon négy év alatt készítjük fel tanulóinkat az érettségi vizsgára, melynek eleget tehetnek közép- vagy emelt
szinten, a szakmai érettségi vizsgára, és felsôfokú továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra. A szakmai érettségi vizsga felvételi tantárgyként beszámítható a szakirányú fôiskolai, egyetemi felvételnél.
Képzés ideje: 4+1 év
Az érettségi után lehetôség van szakmai képzésben való részvételre, amely ágazaton belüli OKJ-s szakképzés esetén egy évre
rövidül. Így 4+1 év alatt érettségi bizonyítványt és szakmát is szereznek tanulóink.
Felvételi követelmények: felvételi vizsga nincs, a tanulók felvétele az általános iskola felsô tagozatában megszerzett jegyek
alapján történik.
Oktatott idegen nyelvek: angol, német.
711 EGÉSZSÉGÜGY szakgimnáziumi ágazat,
Felvehetô létszám: 17 fô
Anatómia-élettan, klinikumi ismeretek, lélektan, ápolás- és gondozástan, elsôsegélynyújtás órákon ismerik meg a tanulók az
emberi test normál és kóros mûködését, a megelôzés és gyógyulás folyamatának teendôit. Megismerik az egészségügyi intézmények mûködését és szabályozási folyamatait.
Jó alapot biztosít bármely egészségügyi irányú felsôfokú továbbtanulásra, vagy iskolánkban Egészségügyi asszisztens OKJ-s
végzettség megszerzésére, amellyel orvosi rendelôkben, ambulanciákon, kórházakban asszisztensi feladatokat lát el.
Egészségügyi alkalmassági vizsga szükséges.
713 INFORMATIKA szakgimnáziumi ágazat
Felvehetô létszám: 20 fô
A tanulók elsajátítják az informatikai és az alkalmazott számítástechnika ismereteket. A gyakorlatban ismerik meg a hardvertechnikai, információtechnológiai szakmai sajátosságokat, hálózatok kiépítését.
Adatbázis- és szoftverfejlesztésben, programozásban jártas szakemberekké válnak. Megismerik a multimédia, számítógépes
grafika és képszerkesztés technikáját, és a gépírást.
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A magas óraszámú informatika oktatás jó lehetôséget biztosít felsôfokú mûszaki, informatikai továbbtanulásra, vagy iskolánkban Gazdasági informatikus, vagy Informatikai rendszergazda OKJ-s végzettség megszerzésére. Az informatikus elvégzi az általános szoftvertelepítési-, üzemeltetési feladatokat, illetve közremûködik minden gazdasági feladat megoldásának informatikai eszközökkel történô megszervezésében és megoldásában. Részt vesz a munkahelyi infokommunikációs hálózat kialakításában, mûködtetésében.
714 KÖZGAZDASÁG szakgimnáziumi ágazat
Felvehetô létszám: 17 fô
Közgazdaságtan, pénzügy, adózás, számvitel, elméleti és gyakorlati órákon a gazdasági élet mûködésének elveit, vállalkozások
mûködtetésével kapcsolatos tevékenységeket ismerik meg a tanulók. Nagy gyakorlatot szereznek a könyvelôprogram kezelésében és az elektronikus adóbevallások készítésében, gépírásban. Könyvvezetési és beszámoló készítési, vállalkozásfinanszírozási, adózási, bérszámfejtési, és társadalombiztosítási gyakorlatra tesznek szert a tanulók.
Jó alapot biztosít a közgazdasági felsôfokú tanulmányokhoz, vagy iskolánkban Vállalkozási és bérügyintézô, vagy Államháztartási ügyintézô OKJ-s végzettség megszerzésére. Ezzel a végzettséggel számviteli, pénzügyi, társadalombiztosítási, és projektmenedzselési feladatokat lát el kis- és középvállalkozásoknál, bankban, vagy a járási és kormányhivatalokban, önkormányzatoknál.
715 KERESKEDELEM szakgimnáziumi ágazat
Felvehetô létszám: 17 fô
Áruforgalom, üzleti tevékenység tervezése, marketing, tanirodai gyakorlati órákon egy vállalkozás mûködtetésével, szállítmányozással kapcsolatos tevékenységeket ismerhetik meg a tanulók (pl. üzleti terv készítés, reklámozás, raktározás...).
Jó alapot biztosít a kereskedelmi felsôfokú tanulmányokra, vagy iskolánkban Logisztikai ügyintézô OKJ-s végzettség megszerzésére. A logisztikai ügyintézô a szállítmányozási, raktározási feladatok megtervezését, lebonyolítását, az üzleti adminisztrációját látja el.
Egészségügyi alkalmassági vizsga szükséges.
NYÍLT NAP: 2015. november 17. 8,00-14,00 óráig.
Iskolánk 50 éve magas színvonalon képez közgazdasági és egészségügyi szféra számára szakembereket. Komló város szívében,
a Szilvási városrészben fekszik, a buszpályaudvartól 5 perces sétával megközelíthetô. Komlón szinte mindenki ismeri iskolánkat, igaz ugyan nem Kökönyösiként, hanem Kazinczyként, az idôsebbek Steinmetzként.
Képzéseinket korszerû számítógépekkel felszerelt informatika-termek, nyelvi labor, taniroda, egészségügyi szaktanterem segítik. Iskolánkra jellemzô a családias légkör. Színes iskolai rendezvényeken, tanulmányi kirándulásokon, bemutatkozó mûsoron
lehetôség van arra, hogy fejlesszük tanulóink tehetségét ének, zene, tánc, versmondás, sport területén.
HONLAP: Iskolánk szakmai munkájáról, a színes diákéletrôl részletesen tájékozódhatnak honlapunkon: www.kook-szki.hu.

SZAKKÖZÉPISKOLAI TELEPHELY
(régebbi nevén: szakiskola)
A 3 év szakmai képzés után további két év alatt középszintû érettségi vizsgára készít, ahol a 3. év végén megszerzett szakmai
végzettség automatikusan a választott érettségi tárgynak számít.
Képzés ideje: 3+2 év (3. év után, a szakma megszerzésével ki lehet szállni érettségi nélkül is)
Felvételi követelmények: felvételi vizsga nincs, a tanulók rangsorolása az általános iskola felsô tagozatában megszerzett jegyek
alapján történik.
Egészségügyi alkalmassági vizsga: van, iskolánkban, a beiratkozáskor.
Oktatott idegen nyelvek: angol, német.
752 ELADÓ (34 341 01) szakközépiskola
Felvehetô létszám: 24 fô
Élelmiszer-, vegyi áru-, gyógynövény-, bútor- és lakástextil-, mûszaki-, ruházati-, vas- és edényáru-, porcelán-, játék-, vegyesiparcikk-eladói áruismeretet, pénzforgalmi, áruforgalmi, vállalkozási ismereteket nyújtó képzés, szakmai idegen nyelv oktatással kiegészítve.
753 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS (34 582 03) szakközépiskola
Felvehetô létszám: 14 fô
Kiemelt hiányszakma. Komló térségében folyamatosan keresett fémipari-gépészeti szakképesítés. Fémek kézi és gépi alakítása, hegesztési ismeretek mind a 4 alapvetô hegesztési eljárásban képezik az ismeretek fô vonalát. Csarnokszerkezetek, vasszerkezetek, tartószerkezetek készítése, fémmunkák tervezése és kivitelezése.
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754 GÉPI FORGÁCSOLÓ (34 521 03) szakközépiskola
Felvehetô létszám: 16 fô
Kiemelt hiányszakma. Komló térségében folyamatosan keresett fémipari-gépészeti szakképesítés. az esztergálás/forgácsolás, a
marás, a köszörülés hagyományos gépeken, valamint a CNC-vezérlések alapjai képezik a szakma gerincét. Kiemelt terület a
magas szintû rajzolvasási készség. Komló térségében folyamatos szakemberhiánnyal küzdô terület, magas továbbfoglalkoztatási aránnyal.
755 HEGESZTÔ (34 521 06) szakközépiskola
Felvehetô létszám: 28 fô
Országosan is folyamatosan keresett, kiemelkedôen magas elhelyezkedési lehetôséget biztosító szakma, folyamatos szakemberhiánnyal. A képzés során a tanulók elsajátíthatják a gázhegesztés, a fogyóelektródás-védôgázas ívhegesztés, a bevontelektródás
és a wolframelektródás hegesztés (AVI) elméleti és gyakorlati alapjait.
756 IPARI GÉPÉSZ (34 521 04) szakközépiskola
Felvehetô létszám: 14 fô
Régi nevén géplakatos. Általános és rendkívül összetett gépészeti szakképzés. Gépek beállítása, üzemeltetése, karbantartása, javítása tartozik a feladatkörébe. A lakatosmunka, a hegesztés, a forgácsolás is része a képzésnek. Komló és térsége kiemelt stratégiai szakmája, a tanulók iránti igény folyamatosan két-háromszorosan meghaladja a tanulólétszámot, így remek továbbfoglalkoztatási, elhelyezkedési lehetôségekkel kecsegtet.
757 NÔI SZABÓ (34 542 06) szakközépiskola
Felvehetô létszám: 12 fô
Kiemelt hiányszakma, Komló város stratégiai ágazata, külön városi ösztöndíjjal az állami mellett. Átlag feletti elhelyezkedési
lehetôség az ágazatban. A kézi és gépi varrás, anyagismeret, rajzolvasás és mûszaki ábrázolás adja a képzés gerincét. Otthon, a
mindennapokban is jól használható ismereteket nyújt.
758 VÁJÁR (34 541 01) szakközépiskola
Felvehetô létszám: 14 fô
Komló város kiemelt stratégiai ágazata az újraindított vájár szakma. Külszíni és mélymûvelési bányászati ismereteket tartalmaz, elsôsorban a bányászati nehézgépek és berendezések kezelését, üzemeltetését, részben javítását, karbantartását, de része a
képzésnek a hegesztés, lakatosmunkák éppúgy, mint a szerelési ismeretek. Fôleg a külszíni bányászat terén kiemelkedôen jó elhelyezkedési lehetôségekkel.
SZAKISKOLA
(régebbi nevén: speciális szakiskola)
Képzés ideje: 1+2 év elôkészítô évfolyam után 2 év alatt lehet megszerezni egy rész-szakképesítést.
Felvételi követelmények: befejezett nyolc általános, iskolakijelölô bizottsági szakvélemény szükséges
Egészségügyi alkalmassági vizsga: van, iskolánkban, a beiratkozáskor.
Oktatott idegen nyelvek: angol, német.
771 asztalosipari szerelô (21 543 01) szakiskola
Felvehetô létszám: 8 fô
Az asztalos szakma rész-szakképesítése, önállóan is dolgozni tudó összeállító, vagy az asztalos keze alá bedolgozni tudó szakember.
772 sütôipari és gyorspékségi munkás (21 541 02) szakiskola
Felvehetô létszám: 8 fô
A pék szakma rész-szakképesítése. A pékség napi munkájában aktívan részt vevô szakember. Az élelmiszeriparban évtizedek
óta bejáratott képzés, amelyben igen magas a továbbfoglalkoztatás (munkába állás) aránya.
773 lakástextil-készítô (21 542 01) szakiskola
Felvehetô létszám: 8 fô
A nôi szabó szakma rész-szakképesítése. Komló városának kiemelt stratégiai ágazata, azonnali munkába állási lehetôséggel.
Intézményegységünk valamennyi iskolatípusra jelentkezô tanuló számára tud kollégiumi elhelyezést biztosítani.
HONLAP: A szakközépiskolai és szakiskola egység szakmai munkájáról, a színes diákéletrôl részletesen tájékozódhatnak
honlapunkon www.szakiskolakomlo.hu

16

www.facebook.com/palyavalasztasbaranya

Pécsi SZC Fehérhegyi Szakiskolája és Általános Iskolája
(Az intézmény speciális szakiskolai képzést is folytat)
7629 Pécs, Pákolitz István utca 33.
OM azonosító: 203049
Telefon: 06/72/239 758
E-mail: frankel@budaivaroskapu.hu
Honlap: www. budaivaroskapu/frankel
Tagintézmény-vezetô: Nagy Marianna

2016-2017-es tanévben indítandó képzések kódjai:
141 szakközépiskola – fehérnemû-készítô és kötöttáru összeállító szakképesítés
142 szakközépiskola – könyvkötô és nyomtatványfeldolgozó szakképesítés
143 szakiskola – konyhai kisegítô részszakképesítés
144 szakiskola – kerékpárszerelô részszakképesítés
145 szakiskola – kerti munkás részszakképesítés
146 szakiskola – kézi könyvkötô részszakképesítés
147 szakiskola – szobafestô részszakképesítés
Felvételi követelmény: általános iskolai végzettség
A felvételi rangsor kialakításánál az általános iskolai tanulmányi eredményt vesszük figyelembe, felvételi vizsga nincs, egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges.
A tanulásban akadályozott tanulók kizárólag a Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértôi Bizottsága által kiadott szakvélemény alapján vehetôk fel, számukra kötelezô az elôkészítô évfolyam elvégzése, ezután 2 éves képzésben rész-szakmai végzettség szerezhetô, második szakképesítés megszerzése is ingyenes nappali képzésben.
Iskola bemutatása:
Az iskolánk Pécs keleti városrészében található, biztonságos, zöldövezeti környezetben.
Tantermeink jól felszereltek, interaktív táblákkal, személyi számítógépekkel rendelkezünk.
A tanulók szabadidejének kellemes és hasznos eltöltését szolgálja internet elérési lehetôséggel is ellátott könyvtárunk, számítástechnikai termünk. Iskolánk eszközeit, az oktatás körülményeit folyamatosan fejlesztjük. Sportolásra mind tornaterem, mind
konditerem rendelkezésre áll.
A szakmai képzés belsô tanmûhelyekben történik a
– fehérnemû-készítô és kötöttáru összeállító
– könyvkötô és nyomtatványfeldolgozó
– konyhai kisegítô
– kerti munkás
– kerékpárszerelô
– kézi könyvkötô szakmák esetében.
Külsô képzôhelyen a szobafestô szakma gyakorlati oktatása zajlik.
A szakmai gyakorlat tanulószerzôdéssel külsô képzôhelyen valósul meg, a képzés OKJ-s szakmai vizsgával zárul.
Kollégiumi férôhelyet – igény esetén – a város különbözô kollégiumaiban igényelhetnek diákjaink.
Menza igénybevételére a közeli általános iskolában van lehetôség.
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Pécsi SZC Angster József Szakképzô Iskolája
7623 Pécs, Rét u. 41-43.
OM azonosító: 203049
Telefon: 72/517-880, 72/313-165, 72/315-422
E-mail: titkarsag@angsterj-pecs.sulinet.hu
Honlap: www.angsterj-pecs.sulinet.hu
Igazgató: Várnagyi Mihály
Beiskolázási felelôs: Gôbölösné Hamar Judit általános igazgatóhelyettes, Baloghné Szántó Márta
mûszaki igazgatóhelyettes, Nagy-Mélykuti Ildikó igazgatóhelyettes, Osvald Levente gyakorlati oktatásvezetô

A 2016/17. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK
1. Tagozatkód: 311
Képzés neve: Szakgimnázium – Közlekedés szakmacsoport, közlekedésgépész ágazat
Felvehetô létszám: 34 fô
Információk az adott képzésrôl:
— A felvétel az általános iskolai tanulmányi átlag és egészségügyi alkalmassági vizsga alapján történik.
— Oktatott idegen nyelvek: angol vagy német.
— A képzés idôtartama: 4 év.
— 8. osztály elvégzésére épülô, érettségit adó, szakmai orientációs és szakmai alapozó képzés.
2. Tagozatkód: 321
Képzés neve: Szakközépiskola – Gépészet szakmacsoport, gépi forgácsoló szakképesítés
Felvehetô létszám: 28 fô
Információk az adott képzésrôl:
— A felvétel az általános iskolai tanulmányi átlag alapján és egészségügyi alkalmassági vizsga alapján történik.
— Oktatott idegen nyelvek: angol vagy német.
— A képzés idôtartama: 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítô évfolyam.
— 8. osztály elvégzésére épülô (34 521 03 OKJ számú) szakmai bizonyítványt adó közismereti és szakmai elméleti és gyakorlati oktatást magában foglaló képzés, valamint további kettô, érettségire felkészítô évfolyam (választható).
— Hiányszakma, a tanulók tanulmányi átlaguktól függôen ösztöndíjban részesülhetnek.
— Ráépülés: +1 év CNC-gépkezelô
3. Tagozatkód: 322
Képzés neve: Szakközépiskola – Gépészet szakmacsoport, ipari gépész szakképesítés
Felvehetô létszám: 28 fô
Információk az adott képzésrôl:
— A felvétel az általános iskolai tanulmányi átlag alapján és egészségügyi alkalmassági vizsga alapján történik.
— Oktatott idegen nyelvek: angol vagy német.
— A képzés idôtartama: 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítô évfolyam.
— 8. osztály elvégzésére épülô (34 521 04 OKJ számú) szakmai bizonyítványt adó közismereti és szakmai elméleti és gyakorlati oktatást magában foglaló képzés, valamint további kettô, érettségire felkészítô évfolyam (választható).
4. Tagozatkód: 323
Képzés neve: Szakközépiskola – Gépészet szakmacsoport, hegesztô szakképesítés
Felvehetô létszám: 28 fô
Információk az adott képzésrôl:
— A felvétel az általános iskolai tanulmányi átlag alapján és egészségügyi alkalmassági vizsga alapján történik.
— Oktatott idegen nyelvek: angol vagy német.
— A képzés idôtartama: 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítô évfolyam.
— 8. osztály elvégzésére épülô (34 521 06 OKJ számú) szakmai bizonyítványt adó közismereti és szakmai elméleti és gyakorlati oktatást magában foglaló képzés, valamint további kettô, érettségire felkészítô évfolyam (választható).
5. Tagozatkód: 324
Képzés neve: Szakközépiskola – Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport, villanyszerelô szakképesítés
Felvehetô létszám: 28 fô
Információk az adott képzésrôl:
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— A felvétel az általános iskolai tanulmányi átlag alapján és egészségügyi alkalmassági vizsga alapján történik.
— Oktatott idegen nyelvek: angol vagy német.
— A képzés idôtartama: 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítô évfolyam.
— 8. osztály elvégzésére épülô (34 522 04 OKJ számú) szakmai bizonyítványt adó közismereti és szakmai elméleti és gyakorlati oktatást magában foglaló képzés, valamint további kettô, érettségire felkészítô évfolyam (választható).
— Hiányszakma, a tanulók tanulmányi átlaguktól függôen ösztöndíjban részesülhetnek.
6. Tagozatkód: 325
Képzés neve: Szakközépiskola – Könnyûipar szakmacsoport, nôi szabó szakképesítés
Felvehetô létszám: 28 fô
Információk az adott képzésrôl:
— A felvétel az általános iskolai tanulmányi átlag alapján és egészségügyi alkalmassági vizsga alapján történik.
— Oktatott idegen nyelvek: angol vagy német.
— A képzés idôtartama: 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítô évfolyam.
— 8. osztály elvégzésére épülô (34 542 06 OKJ számú) szakmai bizonyítványt adó közismereti és szakmai elméleti és gyakorlati oktatást magában foglaló képzés, valamint további kettô, érettségire felkészítô évfolyam (választható).
— Hiányszakma, a tanulók tanulmányi átlaguktól függôen ösztöndíjban részesülhetnek.
7. Tagozatkód: 326
Képzés neve: Szakközépiskola - Közlekedés szakmacsoport, karosszérialakatos szakképesítés
Felvehetô létszám: 28 fô
Információk az adott képzésrôl:
— A felvétel az általános iskolai tanulmányi átlag alapján és egészségügyi alkalmassági vizsga alapján történik.
— Oktatott idegen nyelvek: angol vagy német.
— A képzés idôtartama: 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítô évfolyam.
— 8. osztály elvégzésére épülô (34 525 06 OKJ számú) szakmai bizonyítványt adó közismereti és szakmai elméleti és gyakorlati oktatást magában foglaló képzés, valamint további kettô, érettségire felkészítô évfolyam (választható).
Köznevelési HÍD program:
Híd II.
A Híd II. programba a lemorzsolódott, vagy az iskolai kudarcok miatt lassabban haladó, de tanköteles korú tanulók jelentkezését várjuk nappali tagozatra.
Felvehetô az a tanköteles tanuló, aki alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezik, de legalább hat általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégzett, abban a tanévben, amelyben 15. életévét betölti.
Híd II. A. változat
Képzés neve: Szakiskola – Ügyvitel szakmacsoport, számítógépes adatrögzítô részszakképesítés
Felvehetô létszám: 11 fô
Információk az adott képzésrôl:
— Oktatott idegen nyelvek: angol vagy német.
— A képzés idôtartama: 2 év.
— 31 346 02 OKJ számú
— Iskolai elôképzettség: hat általános iskolai évfolyam elvégzése
— Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
— Nappali munkarend szerinti oktatás
A képzés komplex szakmai vizsgával zárul, a sikeres vizsgáról részszakképesítést igazoló szakmai bizonyítványt kapnak a tanulók.
Híd II. C. változat
A 10 hónapos szakképzés nélküli, közismereti program a szakiskolai képzésbe való belépésre készít fel.
HÍD II. program felnôttoktatás – nappali és esti munkarend szerint
A jelentkezés feltétele: betöltött 16. életév.
Nappali munkarend szerinti képzésre csak 25 éves korig lehet jelentkezni.
A Híd II. program záróvizsgával zárul.
Képzési idô: 1 év
A képzési idô teljesítésével általános iskolai végzettséggel egyenértékû tanúsítvány szerezhetô.
10. osztály elvégzése után választható képzések. Képzési idô: 2 év.
— Gépi forgácsoló (felvehetô létszám: 28 fô, ráépülés: +1 év CNC gépkezelô)
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— Ipari gépész (felvehetô létszám: 28 fô)
— Hegesztô (felvehetô létszám: 28 fô)
— Villanyszerelô (felvehetô létszám: 28 fô)
— Karosszérialakatos (felvehetô létszám: 28 fô)
— Nôi szabó (felvehetô létszám: 28 fô)
CNC-gépkezelô ráépülés:
A gépi forgácsoló szakképesítésre ráépülô képzési forma. A képzési idô: 1 év. Felvehetô létszám: 28 fô.
Érettségit adó képzések:
Szakiskolások középiskolája:
A szakiskolások középiskolája a 3 éves szakiskolát végzett tanulók számára biztosítja az érettségi vizsgára történô felkészítést.
Ez a képzéstípus megteremti az érettségi, a középfokra alapozott szakképzés, a felsôfokú továbbtanulás, a munkaerôpiacon történô elônyösebb elhelyezkedés, illetve a szakmai végzettség megszerzésének lehetôségét.
A képzésre az OKJ-s bizonyítvánnyal rendelkezô, a 24. életévüket be nem töltött tanulók jelentkezhetnek és szerezhetnek érettségit. A képzés nappali munkarend szerint történik.
A képzési idô: 2 év.
A következô részképesség-zavarban szenvedô tanulók fogadására képes az iskola:
Mozgáskorlátozott* — Látássérült (gyengénlátó)* — Hallássérült (nagyothalló)* — Beszédfogyatékos — Dyslexia —
Dysgráfia — Dyscalkulia — Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdô — Sajátos nevelési igényû tanulók
*A csillaggal megjelölt esetekben a tanulók csak a 2 éves érettségire felkészítô képzésben vehetnek részt.
A Nevelési Tanácsadók és a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértôi és Rehabilitációs Bizottság által kiadott szakvéleménnyel rendelkezô tanulóknak a felvételit megelôzôen egyéni konzultációt biztosítunk.
Konzultálni lehet Gôbölösné Hamar Judit, Nagy-Mélykuti Ildikó és Baloghné Szántó Márta igazgatóhelyettesekkel.
Az iskola bemutatása
1. Iskolánk múltja, története
Iskolánk az 1885-ben alapított elsô pécsi szakképzô intézmény jogutódja, Baranya megye legrégebbi, a régió meghatározó középfokú szakoktatási intézménye.
2. Sikereink
Szakmát tanuló diákjaink évrôl évre szép eredményeket érnek el a Szakma Kiváló Tanulója országos versenyeken. Az elmúlt
években nôi szabó, autótechnikus, karosszérialakatos, villanyszerelô, gépi forgácsoló és géplakatos szakmákban többen is megkapták a szakma kiváló tanulója címet és felmentést a szakmai vizsgák alól.
3. Szabadidôs tevékenységek, sport, táborozások, feltételek
Az iskola a tanítási órákon kívül számtalan lehetôséget nyújt az érdeklôdô tanulók számára a sport, a szakmai és a kulturális
élet szinte minden területén.
4. Fakultációk, tanmûhelyek, számítógépes felszereltség
Az iskola célkitûzése az informatikai képzés folyamatos erôsítése. A számítástechnikai szaktantermek, a CNC, CAD-CAM fémforgácsoló, hegesztô, autószerelô szaktantermek minden igényt kielégítenek. Saját 400 férôhelyes, jól felszerelt tanmûhellyel rendelkezünk. A tanulók gyakorlati képzését itt, valamint vállalati tanmûhelyekben és egyedi képzôhelyeken szervezzük meg. Azok
a tanulók, akik a szakmai gyakorlati képzésben külsô képzôhelyeken tanulószerzôdéssel vesznek részt, ösztöndíjat kapnak.
5. Megközelíthetôség, közlekedés
Az iskola központi épülete a belvárosban, a tömegközlekedési eszközökkel jól megközelíthetô helyen helyezkedik el, közel a
vasútállomáshoz és a távolsági buszpályaudvarhoz.
6. Kollégium, menza, ösztöndíj, alapítvány, diákönkormányzat
Saját kollégiummal nem rendelkezünk, de segítséget nyújtunk a városban mûködô kollégiumokban való elhelyezéshez.
Az iskolában szakmai képzésen részt vevô tanulók közül a hiányszakmán (ipari gépész, gépi forgácsoló, villanyszerelô, hegesztô) tanulók részesülhetnek ösztöndíjban tanulmányi eredményüktôl függôen.
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetû tanulók részt vehetnek az Útravaló-MACIKA ösztöndíjprogramban.
A Pro 500-as Alapítvány segíti a tanulókat, különösen a hátrányos helyzetû tanulókat, a különféle kulturális (pl. színház), sportés egyéb eseményekre, versenyekre való eljutásban. A hátrányos helyzetû tanulók szociális ösztöndíjban részesülhetnek osztályfônökeik javaslata alapján az alapítvány jóvoltából, illetve az étkeztetésükben, kollégiumi elhelyezésben, utazásban tudjuk
még támogatni tanulóinkat. Az alapítványnak köszönhetôen jutalomkönyvben vagy más jutalomban tudjuk részesíteni tanulóinkat kiemelkedô tanulmányi és közösségi munkájukért, versenyeredményeikért.
Az iskolában pedagógus kolléga segítségével mûködik diákönkormányzat.
Nyílt nap: 2015. november 11. 9:00 óra, 7623 Pécs, Rét u. 41-43., kultúrterem, majd a Tanmûhely megtekintése.
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INERA
Autókarosszéria Kft.
7630 Pécs, Álmos u. 3/11.
telefon: 06-72/700-800
ineraauto@gmail.com

Cégünk,

immár több, mint 25 éves szakmai tapasztalatunknak köszönhetôen megbízható minôségben, reális áron, kulturált környezetben biztosítja karambolos gépjármûvek
teljes körû javítását, biztosítási kárrendezését.

Várjuk azon tanulni vágyó fiatalok jelentkezését, akik szeretnék a szakma fortélyait
magas színvonalon elsajátítani!
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Kedves Szülôk, leendô Tanulóink!
Az AutóCity Kft. több, mint 20 éves fennállása óta kiemelt figyelmet fordít arra, hogy dolgozóival, tanulóival és azok szüleivel minél jobb kapcsolatot ápoljon. A küszöbönálló pályaválasztási döntést szeretnénk megkönnyíteni, hogy bemutatnánk egy exclusive, és
vonzó pályát, az „AUTÓS” szakmát.

A cégünkrôl
Az AutóCity Kft. Diósi út 1. sz. alatti telephelyén, a Zsolnay-dombon, 1995. szeptembere óta folytat Volkswagen
márkakereskedés és márkaszerviz tevékenységet. A Volkswagen személy-, és kishaszon gépjármû javítói szerviztevékenység késôbb olyan prémium márkával bôvült, mint az Audi, valamint a Skoda. Az Audi a prémium szegmensen belül egyedülállóan autóik tervezésénél a legújabb, legmodernebb technológiákat alkalmazza, amely a
javítóoldaláról is korszerû technológiai tudást és eszközparkot igényel. A komplexitás elvét célul tûzve márkaszerviz szolgáltatásaink között minden olyan megtalálható, amely egy gépkocsi tulajdonos számára igényként felmerülhet, ilyen például: szerkezeti és elektromos berendezések javítása, diagnosztikai mérések, beállítások, mûszaki vizsgáztatás, karosszéria javítás, jármûfényezés, stb. Ezen elv teljes mértékben történô gyakorlati megvalósításához folyamatos mûszaki fejlesztésekre volt és van szükség.
A Porsche Hungária Kft.-nek – mint generálimportôrnek – az AutóCity Kft. a kizárólagos partnere a Volkswagen
márkára Baranya és Tolna megyében, Audi márkára 2011. óta Baranya, Somogy és Tolna megyékben.

Elismeréseink:
2000-ben
2001-ben
2004-ben
2015-ben

„Az év Volkswagen márkakereskedôje” kitüntetés.
szereztünk ISO minôségbiztosítási tanúsítványt, a rendszert a mai napig alkalmazzuk.
„Az év Volkswagen márkaszervize” cím megszerzése.
„Baranya Megyei Szakképzési Díjat” nyertünk.

Az AutóCity Kft. jövôbeni mûködését a Volkswagen és az Audi márkára kívánja építeni. A cég egész tevékenységét, üzleti stratégiáját e márkák méltó képviseletével tervezi megvalósítani.
Produktív dolgozóink többsége több évtizedes szakmai tapasztalattal, Volkswagen, Skoda, Audi típusismerettel
rendelkezik. Szervizünkben 10 kollégánknak van mestervizsgája, amely egyedülálló a régióban. Munkatársainkat
folyamatosan képezzük, tudásukra alapozva autószerelô, autóelektronikai mûszerész, karosszérialakatos és fényezô tanulókat képzünk. Jelenleg a mûködésünkhöz tartozó két telephelyen 30 fô tanuló képzése zajlik. Több tanulónk szerepelt országos szakmai versenyeken, ahol dobogós helyen végeztek. Jelenlegi kollégáink között is vannak korábbi tanulóink.

Várjuk Önt, gyermekét is dolgozóink soraiba!
Érdeklôdni:
Gulyás Ferenc
mobil: 30/516-9675
e-mail: gulyasf@autocitypecs.hu
Liszácz Mihály
ügyvezetô igazgató

AutóCity Kft.
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A Dél-dunántúli Közlekedési Központ (DDKK) Zrt. a régió legnagyobb autóbusz-társaságaként több, mint 2000
munkavállalót foglalkoztat, 800 autóbuszt üzemeltet, amelyekkel évente 70 millió utast szállítanak, s egymilliárd kilométert tesznek meg, 655 települést elérve. A Dél-Dunántúl 13 városában a helyi közösségi közlekedésnek is a társaság a gazdája, így például Komlón.
A DDKK olyan fiatalokat vár pécsi és komlói oktatási bázisára, akik érdeklôdnek a különbözô autós szakmák iránt,
és stabil, kiszámítható munkahelyen képzelik el jövôjüket.

Ipari
tanulókat
vár
a régió
legnagyobb
autóbusz
-társasága

Pécsi Oktatási Bázisunkra várunk:
— autószerelôket
— karosszéria lakatosokat
— hegesztôket
— ipari gépészeket
— autóvillamossági mûszerészeket
— autófényezôket
— kárpitosokat
— hálózati villanyszerelôket
— asztalosokat
— gépi forgácsolókat
Komlói Telepünkre:
— ipari gépészeket
— hegesztôket
Mit kínálunk a tanulóknak? A szakmák elsajátításához több évtizedes tapasztalattal rendelkezô mester szakoktatókat, a ledolgozott naponként 600 Ft értékû Erzsébet utalványt, ingyenes utazási lehetôséget.

Bôvebb felvilágosítással szolgál a DDKK Oktatási Irodáján Vasvári István oktatási munkatárs
a (72) 502-523-as, illetve a 20/321-9463-as telefonszámon.
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Pécsi SZC Kereskedelmi, Idegenforgalmi és
Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája
7623 Pécs, Rét u. 10.
OM azonosító: 203049
Telefon: 72/514-190
E-mail: info@kivisz.hu
Igazgató: Simon Zsolt
Beiskolázási felelôs: László Zoltánné
Honlap: www.kivisz.hu

A 2016/17. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK
1. Tagozatkód: 001
Képzés neve: Turisztikai ágazati szakgimnáziumi képzés
két tanítási nyelvû (magyar, német) idegenforgalmi oktatás
Felvehetô létszám: 34 fô
Információk az adott képzésrôl:
— A felvétel részei: központi írásbeli, szóbeli elbeszélgetés, általános iskolai eredmény
— A képzés idôtartama: 1+4 év
— Oktatott idegen nyelvek: német célnyelv, második idegen nyelv angol
— Két tanítási nyelvû érettségi bizonyítvány, DSD nyelvvizsga lehetôség
— Szakmai érettségi és turisztikai referens munkakör betöltésére képesítô végzettség
2. Tagozatkód: 002
Képzés neve: Kereskedelmi ágazati szakgimnáziumi képzés
Felvehetô létszám: 34 fô
Információk az adott képzésrôl:
— A felvétel részei: központi írásbeli, általános iskolai eredmény
— A képzés idôtartama: 4 év
— Oktatott idegen nyelvek: német vagy angol
— Szakmai érettségi és kereskedelmi ügyintézô munkakör betöltésére képesítô végzettség
3. Tagozatkód: 003
Képzés neve: Vendéglátóipari ágazati szakgimnáziumi képzés
Felvehetô létszám: 68 fô
Információk az adott képzésrôl:
— A felvétel részei: központi írásbeli, általános iskolai eredmény
— A képzés idôtartama: 4 év
— Oktatott idegen nyelvek: német vagy angol
— Szakmai érettségi és pultos munkakör betöltésére képesítô végzettség
5. Tagozatkód: 005
Képzés neve: Eladó OKJ: 34 341 01
Felvehetô létszám: 28 fô
Információk az adott képzésrôl:
— A felvétel részei: általános iskolai eredmény
— A képzés idôtartama: 3 év
— Oktatott idegen nyelvek: német vagy angol
— Kereskedelem szakmacsoport; 3 évfolyamos szakközépiskolai képzés
6. Tagozatkód: 006
Képzés neve: Szakács OKJ: 34 811 04
Felvehetô létszám: 28 fô
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Információk az adott képzésrôl:
— A felvétel részei: általános iskolai eredmény
— A képzés idôtartama: 3 év
— Oktatott idegen nyelvek: német vagy angol
— Vendéglátás-turisztika szakmacsoport; 3 évfolyamos szakközépiskolai képzés
7. Tagozatkód: 007
Képzés neve: Pincér OKJ: 34 811 03
Felvehetô létszám: 28 fô
Információk az adott képzésrôl:
— A felvétel részei: általános iskolai eredmény
— A képzés idôtartama: 3 év
— Oktatott idegen nyelvek: német vagy angol
— Vendéglátás-turisztika szakmacsoport; 3 évfolyamos szakközépiskolai képzés
8. Tagozatkód: 008
Képzés neve: Cukrász OKJ: 34 811 01
Felvehetô létszám: 28 fô
Információk az adott képzésrôl:
— A felvétel részei: általános iskolai eredmény
— A képzés idôtartama: 3 éves
— Oktatott idegen nyelvek: német vagy angol
— Vendéglátás-turisztika szakmacsoport; 3 évfolyamos szakközépiskolai képzés
9. Tagozatkód: 009
Képzés neve: Vendéglátó eladó OKJ: 34 811 05
Felvehetô létszám: 28 fô
Információk az adott képzésrôl:
— A felvétel részei: általános iskolai eredmény

30

www.facebook.com/palyavalasztasbaranya

— A képzés idôtartama: 3 éves
— Oktatott idegen nyelvek: német vagy angol
— Vendéglátás-turisztika szakmacsoport; 3 évfolyamos szakközépiskolai képzés
10. Tagozatkód: 010
Képzés neve: Szociális gondozó és ápoló OKJ: 34 762 01
Felvehetô létszám: 28 fô
Információk az adott képzésrôl:
— A felvétel részei: általános iskolai eredmény
— A képzés idôtartama: 3 éves
— Oktatott idegen nyelvek: német vagy angol
— Szociális szakmacsoport; 3 évfolyamos szakközépiskolai képzés
A következô részképesség-zavarban szenvedô tanulók fogadására képes az iskola:
Dyslexia — Dysgráfia — Dyscalkulia
Felvételi vizsgák típusa/idôpontjai/helyszíne:
— központi írásbeli: 2016.01.16.
(magyar nyelv és irodalom, matematika)
— szóbeli: 2016.02.17. (csak turisztikai ágazat)
Helyszín: 7623 Pécs, Rét u. 10.

Pécsi SZC Pollack Mihály Mûszaki Szakközépiskolája,
Szakiskolája és Kollégiuma
7622 Pécs, Batthyány u. 1-3.
OM azonosító: 203049
Telefon: 72/513-680
Igazgató: Lantos Károly
Pályaválasztási felelôs: Szaffenauer József
Telefon: 72/513-680
E-mail: titkarsag@pollack.hu
Honlap: www.pollack.hu

A 2016/17. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK
SZAKGIMNÁZIUM
Képzés idô: 4+1 év
Oktatott idegen nyelvek: angol vagy német
Tagozatkód: 901
Ágazat: építôipar (magasépítô vagy mélyépítô technikus)
Felvehetô létszám: 60 fô
A négy éves általános mûveltséget megalapozó képzés során mûszaki szakmai elôképzettséget ad, érettségi vizsgára készít fel.
A szakmai alapozó tárgyból emeltszintû érettségire is felkészítünk, ami a továbbtanulást segíti.
Érettségi után 1 éves képzéssel Magasépítô technikus vagy Mélyépítô technikus OKJ szakképesítés szerezhetô. A tanulmányok
további egy évvel folytathatók ráépülô, Mûemlékfenntartó technikus képzésben, ami szintén OKJ vizsgával zárul.
Tagozatkód: 902
Ágazat: földmérés, földmérô (földügyi és térinformatikai technikus)
Felvehetô létszám: 30 fô
A négy éves általános mûveltséget megalapozó képzés során mûszaki szakmai elôképzettséget ad a geodézia, kartográfia és
geoinformatika területén, illetve az érettségi vizsgára készít fel. Az érettségi után 1 éves képzéssel Földmérô, földügyi és térinformatikai technikusi OKJ szakképesítés szerezhetô, ami tartalmazza a fotogrammetriai kiértékelô, az ingatlan-nyilvántartási
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ügyintézô, földügyi számítógépes adatkezelô, a digitális térképkezelô és a térinformatikai menedzserasszisztens OKJ rész-szakképesítéseket.
A szakképesítés célja:
Az érettségi, illetve a technikus oklevél megszerzése után felsôfokú tanulmányok megkezdhetôk, vagy geodéziai, térképészeti,
térinformatikai, földügyi, földhivatali, közigazgatási, közmûszolgáltatói, környezetvédelmi intézményekben lehet elhelyezkedni. A megszerzett kompetenciák alapján, a térképi, elsôsorban digitális térképi adatbázis létrehozásához, a terepi adatgyûjtési
munkák végrehajtása mûholdas helymeghatározással, mérôállomásokkal; továbbá az adatok feldolgozása térképezô és térinformatikai szoftverekkel, valamint a geodéziai és geoinformatikai adatbázisból adatszolgáltatás végrehajtása.
Tagozatkód: 903
Ágazat: vegyész (laboratóriumi technikus, vegyipari technikus)
Felvehetô létszám: 30 fô
A négy éves általános mûveltséget megalapozó képzés során mûszaki szakmai elôképzettséget ad, érettségi vizsgára készít fel.
Érettségi után 1 éves képzéssel Laboratóriumi technikus vagy Vegyipari technikus OKJ szakképesítés szerezhetô.
A szakképesítés célja:
Végzett tanulóink minôségellenôrzô, tudományos kutatóintézeti, vegyipari üzemi, laboratóriumi munkát végezhetnek, valamint
önkormányzati munkakörben dolgozhatnak, vagy felsôfokú tanulmányokat kezdhetnek meg.
Tagozatkód: 904
Ágazat: vegyipar (mûanyagfeldolgozó technikus)
Felvehetô létszám: 30 fô
A négy éves általános mûveltséget megalapozó képzés során mûszaki szakmai elôképzettséget ad, érettségi vizsgára készít fel.
Érettségi után 1 éves képzéssel Mûanyagfeldolgozó technikus OKJ szakképesítés szerezhetô.
Tagozatkód: 905
Ágazat: egészségügyi ágazat, gyakorló ápoló, egészségügyi asszisztens
Felvehetô létszám: 30
A négy éves általános mûveltséget megalapozó képzés során egészségügyi szakmai elôképzettséget ad, érettségi vizsgára készít fel, érettségi után várhatóan 1 éves képzéssel OKJ egészségügyi asszisztens oklevél szerezhetô.
Felvételi követelmények minden szakközépiskolai ágazaton:
a. Hozott pont:
magyar nyelv és irodalom, matematika, rajz, (vegyész és vegyipar tagozaton kémia) tantárgyak 7. osztály év végi és 8. osztály
félévi osztályzatai.
Osztályzatonként maximum 5 pont, összesen 30 pont.
b. Felvételi vizsgán szerzett pont:
egységes írásbeli vizsga matematika (maximum 25 pont), magyar nyelv (maximum 25 pont)
Összesen maximum 80 pont
c. Egészségügyi alkalmasság szükséges.
Az egységes írásbeli felvételi vizsgák idôpontja: 2016. január 16.
A jelentkezés módja az írásbeli vizsgára: az OH által kiadott írásbeli vizsgára vonatkozó jelentkezési lap benyújtása.
Jelentkezési határidô az írásbeli vizsgára: 2015. december 8.
SZAKKÖZÉPISKOLA
Képzés ideje: 3+2 év
Oktatott idegen nyelvek: angol vagy német.
Hároméves képzésben középfokú OKJ szerinti szakképesítést nyújt a tagozatkódokon megjelölt szakmákban, közismereti képzés mellett. A plusz 2 év alatt lehetôség van érettségi bizonyítvány megszerzésére.
Tagozatkód
911
921
931
941
951
961
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szakképesítés megnevezése
ács
festô, mázoló, tapétázó
kômûves és hidegburkoló
szárazépítô
jármûfényezô
mûagyagfeldolgozó

felvehetô létszám
24
24
24
24
24
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Felvehetô létszám: szakképesítésenként min. 8 fô felvétele esetén indulnak a képzések.
Hároméves képzésben középfokú OKJ szerinti szakképesítés szerezhetô, közismereti képzés mellett. A kilencedik évfolyam
után tanulóink a gyakorlatukat külsô képzôhelyeken töltik tanulószerzôdéssel.
További egyéves ráépülô képzéssel Mûemléki helyreállító (kômûves és hidegburkoló szakmára), Rekonstrukciós és mûemléki
festô, mázoló (festô, mázoló, tapétázó szakmára), Tetôfedô (ács szakmára) OKJ bizonyítvány szerezhetô.
Felvételi követelmények
a. Hozott pont: magyar nyelv és irodalom, matematika, rajz (mûanyagfeldolgozó szakképesítésnél rajz helyett kémia) tantárgyak 7. osztály év végi és 8. osztály félévi osztályzatai. Osztályzatonként maximum. 5 pont, összesen maximum. 30 pont.
b. Egészségügyi alkalmasság minden szakképesítésnél szükséges.
c. Festô, mázoló, tapétázó szakképesítésnél pályaalkalmassági követelmény is szükséges.
A következô sajátos nevelési igényû tanulók fogadására képes az iskola:
— egyéb pszichés fejlôdési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdô
—beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdô tanulók is jelentkezhetnek.
Az írásbeli vizsgára és az iskolai felvételi eljárásba történô jelentkezési laphoz, kérjük, csatolják a szakértôi véleményt is.
KOLLÉGIUM
Fiú tanulóink az iskola kollégiumában kerülnek elhelyezésre.
Cím: 7621 Pécs, Jókai u. 8.
Leány tanulóink a város más kollégiumaiba kérhetnek felvételt.
Az iskola bemutatása
A Pécsi Pollack Mihály Mûszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium gyökerei 1943-ig nyúlnak vissza.
Mai arculata Pécs város oktatáspolitikájának eredményeként alakult ki. Iskolánkban építôipari, vegyipari, mûemlékvédelmi
szakközépiskolai és technikus képzés folyik. Emellett több szakiskolai szakma oktatására van módunk. Diákjaink jól felszerelt
tanmûhelyekben és laboratóriumokban sajátíthatják el a szakmák gyakorlati fogásait.

Az UNITEAM Kft. gyakorlati képzôhelyére festô, mázoló és tapétázó szakmába olyan tanulni és dolgozni vágyó fiatalok jelentkezését várja, akik hagyományos szaktudáson felül a legkorszerûbb, a gazdaság igényeihez igazodó felületkezelés gyakorlati fogásait is el kívánják sajátítani. Vállalkozásunk jogelôdjével együtt 43 éve foglalkozik gyakorlati képzéssel, eredményesen. A végzôsök
közül a legjobbaknak továbbfoglalkoztatási lehetôséget biztosítunk.
Jelentkezési cím:
UNITEAM Kft.
7622 Pécs, Légszeszgyár u. 19/2.
info@uniteam.hu.
Telefon: 72/210-517
Ügyintézô: Telegdi Attila
Gyakorlati képzôhely: 7622 Pécs, Sport u. 17.
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Az iskola eredményes munkáját jól szolgálja a németországi, a szlovákiai, az erdélyi testvériskolákkal kialakult és folyamatosan mûködô kapcsolat.
Tanulóink az évente megrendezésre kerülô országos szakmai versenyeken elért jó helyezéseikkel, tovább öregbítik az iskola jó
hírnevét.
Természettudományi és humán tantárgyi szakkörök, felzárkóztató foglalkozások, sportkör egészítik ki a mindennapos tanórai
tevékenységeket.
Kollégiumunk, amely Pécs, Jókai u. 8. sz. alatt található 90 tanuló kulturált elhelyezését és tanulását teszi lehetôvé.
A távolsági buszpályaudvar közvetlen közelsége, a vasútállomás pár száz méteres távolsága, a helyi buszmegállók könnyû elérhetôsége miatt is egyszerû az iskola megközelítése.
Az átalakulás és fejlesztés eredményeként iskolánk lett Dél-Dunántúl egyik legnagyobb szakképzô iskolája és építôipari képzôközpontja. Mindannyian bízunk abban, hogy az iskola nyújtotta lehetôségeket egyre eredményesebben hasznosíthatják tanulóink, és az így szerzett tudásuk átalakuló világunkban is hatékony lesz.

Pécsi Szakképzési Centrum
Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskolája
7633 Pécs, Esztergár Lajos út 6.
OM azonosító: 203049
Igazgató: Banó Andrea
Pályaválasztási felelôs: Szabó György, Zsebeházi Edit
Telefon: 72/257-859
E-mail: titkar@radnoti-pecs.hu
Honlap: www.radnoti-pecs.hu

2016–2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK
1. Tagozatkód: 601
Képzés neve: Közgazdaság ágazat
Felvehetô létszám: 68 fô
Információk az adott képzésrôl:
— oktatott idegen nyelvek: elsô idegen nyelv: angol, német
— szakmai ismeretek: számítógépes könyvelés, a vállalkozás éves beszámolójának elkészítése, pénzügyi döntések meghozatala, menedzsment feladatok ellátása
2. Tagozatkód: 602
Képzés neve: Kereskedelem ágazat
Felvehetô létszám: 34 fô
Információk az adott képzésrôl:
— oktatott idegen nyelvek: elsô idegen nyelv: angol, német
— szakmai ismeretek: áruforgalom lebonyolítása, áruforgalom tervezése, irányítása és elemzése, marketingdöntések, szállítmányozási rendszerek felügyelete, termelési és nagykereskedelmi raktározás irányítása
— alkalmassági orvosi vizsgálat kötelezô
3. Tagozatkód: 603
Képzés neve: Informatika ágazat
Felvehetô létszám: 34 fô
Információk az adott képzésrôl:
— oktatott idegen nyelvek: angol, német
— szakmai ismeretek: adatbázisok, szoftverek használata és irányítása, munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységek,
projektek tervezése és értékelése, menedzselési technikák alkalmazása
— Az érettségi vizsgát követôen a szakképzô évfolyamon 1 év alatt megszerezhetô emelt szintû OKJ szerinti szakképesítés: gazdasági informatikus
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4. Tagozatkód: 604
Képzés neve: Ügyvitel ágazat
Felvehetô létszám: 34 fô
Információk az adott képzésrôl:
— oktatott idegen nyelvek: elsô idegen nyelv: angol, német
— szakmai ismeretek: gépírás, dokumentumkészítés, iratkezelés, gazdálkodási alapfeladatok, rendezvény- és programszervezés, hivatali kommunikáció magyar és idegen nyelven
A következô részképesség-zavarban szenvedô tanulók fogadására képes az iskola:
— hallássérült (siket, nagyothalló) tanuló
— beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdô tanuló
Felvételi követelmények:
A felvétel a tanulmányi eredmények a központi írásbeli vizsga és a felvételi elbeszélgetés eredménye alapján történik.
A felvételi elbeszélgetés idôpontja: 2016. február 20. (szombat)
A 12. évfolyam végén megszerzett érettségi végzettség feljogosít magasabb szintû szakképesítésben való részvételre, szakirányú munkába állásra, illetve felsôfokú továbbtanulásra.
Az iskola bemutatása
Több, mint 100 éves múlttal rendelkezô intézményünk a modern üzleti tudományok iskolájaként korszerû alap- és szakképzést
nyújt a közgazdasági, informatikai, ügyviteli, kereskedelem-marketing szakterületeken.
A gazdasági nevelés területén az iskola referencia intézményi záró minôsítés alatt áll. Az elnyert nemzetközi pályázatok által (Comenius Iskolai Együttmûködések, Leonardo Partnerség, ERASMUS+) gazdagodott Pedagógiai Programunk. Külföldi
partneriskoláinkkal szoros kapcsolatot ápolunk, diákcsereprogram keretében tanévenként Erdélybe, Horvátországba, Olaszországba és Ausztriába juthatnak el diákjaink.
Az érettségizettek valamely felsôoktatási intézményben, vagy az iskola szakképzô évfolyamán tanulnak tovább. Miután
megszerzik a szakképesítô bizonyítványt, hamar elhelyezkednek.
A gyakorlati oktatás jól felszerelt, korszerû informatikai szaktantermeinkben és a tanirodában folyik. Tanulóink minden ágazaton elsajátítják a tíz ujjas gépírást. Az összefüggô nyári gyakorlatot Pécs város és a megye legkülönbözôbb cégeinél, szervezeteinél, intézményeinél teljesítik.
Emeltszintû érettségi felkészítés indul matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv tantárgyakból.
Nagy figyelmet érdemelnek a kiemelkedô képességû tanulók, tehetséggondozásukat egyéni és csoportos fejlesztéssel segítjük. Az elért versenyeredmények igazolják a ráfordított munka hatékonyságát.
Szükség szerint tanulóinknak matematikából és nyelvtanból felzárkóztató és érettségi felkészítô foglalkozásokat szervezünk.
Jó tanulmányi eredményt elérô, illetve hátrányos helyzetû tanulóinkat a Radnótistákért Alapítvány, valamint a Szülôi Közösség segítségével ismerjük el, segítjük.
Sportolási lehetôségek: fiú/leány futball, leány amatôr/profi kézilabda, fiú kézilabda, amatôr/profi leány röplabda.
Az intézményi mûködés egy évszázada alatt az iskolai hagyományok bôvültek, gazdagodtak. Nemzeti ünnepeink méltó
megünneplése, a Radnóti Emléktúra, az évente megrendezésre kerülô Idegen nyelvi Kultúrák Napja, az Egészségnap, az ÖkoNapok vagy a Nemzetközi Szakmai Hét programjai egyaránt fejlesztik tanulóink személyiségét, hozzájárulnak a szabadidô tartalmas eltöltéséhez.
A diákönkormányzat irányításával élénk diákélet zajlik, iskolaújság szerkesztése, papírgyûjtés, diákbál, éjszakai röplabdaverseny, stb.
Az iskola Uránváros helyi és távolsági közlekedéssel egyaránt jól megközelíthetô részén, az Esztergár Lajos úton fekszik.
Vidéki tanulóink az iskola közvetlen szomszédságában lévô Hajnóczy József Kollégiumban kerülnek elhelyezésre.
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Pécsi SZC Simonyi Károly Szakközépiskolája és Szakiskolája
7632 Pécs, Malomvölgyi út 1/B
OM azonosító: 203049
Telefon: 72/550-710
E-mail: kszki@simonyi.sulinet.hu
Honlap: www.simonyi.sulinet.hu
Igazgató: Déri Tibor
Beiskolázási felelôs: Látschám József

A 2016/17. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK
1. SZAKGIMNÁZIUM:
képzési idô: 4+1 (4 év érettségire való felkészítés + 1 év az ágazatnak megfelelô szakképesítés megszerzése) A 9-12. évfolyamokon szakmai érettségire való felkészítés folyik. A szakmai érettségi munkakör betöltésére jogosít!
A szakmai érettségi megszerzése után, +1 év alatt szerezhetô meg a szakképesítés.
1.1, Szépészet ágazat (Gyakorló kozmetikus, Gyakorló fodrász)
Intézményi kód a jelentkezéshez: 201
Felvehetô létszám: 68 fô
Oktatott idegen nyelvek: német, angol
Felvételi követelmények: felvételi vizsgát nem tartunk, szükséges 8. osztályos végzettség, egészségügyi alkalmasság, pályaalkalmasság
1.2, Faipar ágazat (Faipari technikus)
Intézményi kód a jelentkezéshez: 202
Felvehetô létszám: 17 fô
Oktatott idegen nyelvek: német, angol
Felvételi követelmények: felvételi vizsgát nem tartunk, szükséges 8. osztályos végzettség, egészségügyi alkalmasság
1.3, Épületgépész ágazat (Épületgépész technikus)
Intézményi kód a jelentkezéshez: 203
Felvehetô létszám: 17 fô
Oktatott idegen nyelvek: német, angol
Felvételi követelmények: felvételi vizsgát nem tartunk, szükséges 8. osztályos végzettség, egészségügyi alkalmasság
1.4, Informatika ágazat (Informatikai rendszergazda, Szoftverfejlesztô)
Intézményi kód a jelentkezéshez: 204
Felvehetô létszám: 34 fô
Oktatott idegen nyelvek: német, angol
Felvételi követelmények: felvételi vizsgát nem tartunk, szükséges 8. osztályos végzettség
1.5, Képzô-és iparmûvészet ágazat (Dekoratôr)
Intézményi kód a jelentkezéshez: 205
Felvehetô létszám: 34 fô
Oktatott idegen nyelvek: német, angol
Felkészít-e érettségire az iskola: igen
Felvételi követelmények: felvételi vizsgát nem tartunk, szükséges 8. osztályos végzettség, egészségügyi alkalmasság, pályaalkalmasság
1.6, Villamosipar és elektronika ágazat (Automatikai technikus)
Intézményi kód a jelentkezéshez: 206
Felvehetô létszám: 34 fô
Oktatott idegen nyelvek: német, angol
Felkészít-e érettségire az iskola: igen
Felvételi követelmények: felvételi vizsgát nem tartunk, szükséges 8. osztályos végzettség, egészségügyi alkalmasság
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2, SZAKKÖZÉPISKOLA: képzési idô: 3+2 év (3 év a szakképesítés megszerzése + 2 év érettségire való felkészítés)
A 9-11. évfolyamokon a szakképesítés megszerzésére való felkészítés folyik.
Ezután a tanulóknak lehetôségük van, hogy +2 év felkészülés után érettségi vizsgát tegyenek.
Iskolánkban 4 hiányszakmát is lehet tanulni:
— Elektronikai mûszerész
— Épület- és szerkezetlakatos
— Központi fûtés- és gázhálózat-rendszerszerelô
— Víz-, csatorna- és közmû-rendszerszerelô
Azok a tanulók, akik hiányszakmák mellett döntenek, szakiskolai ösztöndíjban részesülnek, melynek összege a tanulmányi
eredménytôl függôen havi 10-30 ezer forint lehet.
2.1, Asztalos, OKJ 34 543 02
Intézményi kód a jelentkezéshez: 211
Felvehetô létszám: 50 fô
Oktatott idegen nyelvek: német, angol
Felvételi követelmények: felvételi vizsgát nem tartunk, szükséges 8. osztályos végzettség, egészségügyi alkalmasság
2.2, Bádogos, OKJ 34 582 02
Intézményi kód a jelentkezéshez: 212
Felvehetô létszám: 12 fô
Oktatott idegen nyelvek: német, angol
Felvételi követelmények: felvételi vizsgát nem tartunk, szükséges 8. osztályos végzettség, egészségügyi alkalmasság
2.3, Bôrdíszmûves, OKJ 34 542 01
Intézményi kód a jelentkezéshez: 213
Felvehetô létszám: 12 fô
Oktatott idegen nyelvek: német, angol
Felvételi követelmények: felvételi vizsgát nem tartunk, szükséges 8. osztályos végzettség, egészségügyi alkalmasság
2.4, Cipôkészítô, OKJ 34 542 02
Intézményi kód a jelentkezéshez: 214
Felvehetô létszám: 12 fô
Oktatott idegen nyelvek: német, angol
Felvételi követelmények: felvételi vizsgát nem tartunk, szükséges 8. osztályos végzettség, egészségügyi alkalmasság
2.5, Elektronikai mûszerész, OKJ 34 522 03, HIÁNYSZAKMA
Intézményi kód a jelentkezéshez: 215
Felvehetô létszám: 28 fô
Oktatott idegen nyelvek: német, angol
Felvételi követelmények: felvételi vizsgát nem tartunk, szükséges 8. osztályos végzettség, egészségügyi alkalmasság
2.6, Épület- és szerkezetlakatos, OKJ 34 582 03, HIÁNYSZAKMA
Intézményi kód a jelentkezéshez: 216
Felvehetô létszám: 12 fô
Oktatott idegen nyelvek: német, angol
Felvételi követelmények: felvételi vizsgát nem tartunk, szükséges 8. osztályos végzettség, egészségügyi alkalmasság
2.7, Hûtô- és légtechnikai rendszerszerelô, OKJ 34 582 05
Intézményi kód a jelentkezéshez: 217
Felvehetô létszám: 12 fô
Oktatott idegen nyelvek: német, angol
Felvételi követelmények: felvételi vizsgát nem tartunk, szükséges 8. osztályos végzettség, egészségügyi alkalmasság
2.8, Kárpitos, OKJ 34 542 05
Intézményi kód a jelentkezéshez: 218
Felvehetô létszám: 12 fô
Oktatott idegen nyelvek: német, angol
Felvételi követelmények: felvételi vizsgát nem tartunk, szükséges 8. osztályos végzettség, egészségügyi alkalmasság
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2.9, Kerámia, porcelán készítô (Gipszmodell-készítô szakmairány), OKJ 34 211 02
Intézményi kód a jelentkezéshez: 219
Felvehetô létszám: 12 fô
Oktatott idegen nyelvek: német, angol
Felvételi követelmények: felvételi vizsgát nem tartunk, szükséges 8. osztályos végzettség, egészségügyi alkalmasság, pályaalkalmasság
2.10, Központi fûtés- és gázhálózat-rendszerszerelô, OKJ 34 582 09, HIÁNYSZAKMA
Intézményi kód a jelentkezéshez: 220
Felvehetô létszám: 28 fô
Oktatott idegen nyelvek: német, angol
Felvételi követelmények: felvételi vizsgát nem tartunk, szükséges 8. osztályos végzettség, egészségügyi alkalmasság
2.11, Víz-, csatorna- és közmû-rendszerszerelô, OKJ 34 582 12, HIÁNYSZAKMA
Intézményi kód a jelentkezéshez: 221
Felvehetô létszám: 12 fô
Oktatott idegen nyelvek: német, angol
Felkészít-e érettségire az iskola: igen
Felvételi követelmények: felvételi vizsgát nem tartunk, szükséges 8. osztályos végzettség, egészségügyi alkalmasság
Felvételi vizsgák típusa/idôpontjai/helyszíne: sem a szakgimnáziumban, sem a szakközépiskolában nem tartunk felvételi vizsgát, a felvételi rangsor az általános iskolai tanulmányi eredmény alapján készül!
Egyéb információk:
Kollégiumi elhelyezés: ANK kollégiuma
Nyílt nap: 2015. december 9. 8.00-12.00
Iskolánk, a Pécsi SzC Simonyi Károly Szakközépiskolája és Szakiskolája Pécs kertváros-málomi városrészében, szép környezetben mûködik. Az iskolánk korszerûen felszerelt, modern épületegyüttes, a megye egyik legnagyobb szakképzô intézménye.
Iskolánk mindig élen járt a képzések megújításában, tanulóink sokféle szakma közül választhatnak. Ezek a szakmák iskolánk
sokszínûségét is jelzik, mivel nagyon változatos területeket ölelnek fel. Az iskola valamennyi szakterületéhez tanmûhellyel rendelkezik. Ezen kívül pár éve elkészült a Megújuló Szakképzés Háza, ahol az épületgépészeti tantárgyak elméleti és gyakorlati
oktatása valósul meg. A megújuló energiákat helyezzük az oktatás középpontjába, de nem csak az energiák megújulása érdekes
számunkra, hanem a szakképzés tartalmának és módszerének a megújítása is.
A szakgimnáziumban, az ágazati képzésben, a gyakorlati képzés az iskolai tanmûhelyekben történik.
A szakközépiskolás tanulók gyakorlati képzése a 9. évfolyamon az iskolai tanmûhelyekben, míg 10. és 11. évfolyamon vállalkozóknál, üzemekben történik.
Kiemelkedô képességû tanulóink számos gyôzelmet és elôkelô helyezést értek el közismereti szaktárgyakból, valamint a
Szakma Kiváló Tanulója országos versenyeken. A hatékony oktató-nevelô munkát segíti a stúdió és a könyvtár.
A számítástechnika alapjaival minden tanuló megismerkedik, iskolánknak jelentôs számítógép parkja van. Valamennyi informatikai termünkbôl elérhetô az internet, tanulóink nagy számban ECDL vizsgát tesznek.
Jelentôs iskolánk sporttevékenysége is, tornatermünk a szabadtéri pályákkal együtt a tömegsport és versenysport színhelye.
Szabadidôs tevékenységre, osztályok kirándulására igen alkalmas iskolánk orfûi nyaralója. Tanulóink számára fakultációs lehetôségeket biztosítunk heti plusz két órában a sikeres érettségi vizsga megszerzése érdekében. A tehetségesebb diákoknak emelt
szintû érettségire felkészítô órákat is tartunk. Vidéki tanulóinknak az ANK kollégiuma biztosít elhelyezést. A kollégiumi tanárokkal, nevelôkkel iskolánk állandó kapcsolatot tart. Tanulóinknak az iskolai menzán étkezést biztosítunk, ezen kívül iskolabüfé is mûködik. Iskolánk „Jobb sorsért” alapítványa és Simonyi alapítványa segítséget nyújt tehetséges tanulók anyagi támogatására, tanulásuk elôsegítésére. Az alapítványokból történik a tanulmányi és kulturális versenyek résztevôinek jutalmazása is.
A rossz anyagi háttérrel hozzánk érkezô diákok különféle szociális juttatásokban részesülnek (étkezés, tankönyv hozzájárulás, tartós könyv...). Iskolánkban jól mûködô diákönkormányzat (DÖK) van, amely számos szabadidôs programot szervez, e mellett érdekvédelmi feladatokat végez. A DÖK munkájában az osztálytitkárok és a feladatokat önként vállaló lelkes diákok vesznek részt. Kéthavonta egyszer az igazgató úr diákgyûlést tart, ahol információt kapnak a diákok az aktualitásokról.
Évente kétszer kerül sor a diákparlamentre, ahol az igazgató úr megválaszolja a diákok által feltett kérdéseket. Igen népszerûek diákrendezvényeink: „szecska-avató”, diáknapok, éjszakai túrák...
Számos lehetôséget nyújtunk az érettségi utáni képzésekre.
Minden évben iskolánk rendezi meg az Országos Középiskolai Fotókiállítást, amely az egyik legnagyobb szabású rendezvényünk. Ezen kívül a Simonyi Károly Elektrotechnikai Verseny és a Regionális Fodrász és Kozmetikus Tanulóverseny is nálunk zajlik. Célunk egy olyan iskola megteremtése, amely modern és naprakész, a társadalmi igényeknek megfelelô szakmai és
általános mûveltségbeli ismereteket nyújt. Mindezt tanulóink képességeinek kibontakoztatásával, tehetséggondozással tesszük.
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Völgység Szakmunkásképzô Ipari Szolgáltató Kft.
7720 Martonfa, Petôfi u. 26.
Telephely, gyakorlati képzés helyszíne:
7696 Hidas, Külterület 076/28 hrsz.
E-mail: vosza@freemail.hu
Tel.: +36/30-8496-477

PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ
— 8. osztályt végzettek,
— szakmunkásvizsgával rendelkezô,
— szakközépiskolai- és gimnáziumi érettségi bizonyítvánnyal rendelkezô diákok részére

Tisztelt Szülôk, kedves Diákok!
Minden fiatal életében meghatározó a pályaválasztás idôszaka,
amelyhez segítséget kívánunk nyújtani!
A Völgység Szakmunkásképzô Kft. közvetlenül Bonyhád közelében, ipari parkban helyezkedik el. Oktatási napokon külön iskolabusz szállítja a képzôhelyre a tanulókat térítésmentesen! A kft. fô tevékenységi köre a gyakorlati oktatás, de emellett ipari szolgáltató tevékenységet is ellát. Ez utóbbi nagyon fontos szerepet játszik az oktatásban, hiszen a tanulók a változatos munkákon keresztül ismerhetik meg az
általuk választott szakma gyakorlati ismereteit.
A gyakorlati oktatás 3 éves ciklusokban is történhet, mivel a kft. az alapképzésre jogosító akkreditációval is rendelkezik! Az elsô évben alapképzésben részesülnek a tanulók. A második és harmadik évben a tanulóink oktatói felügyelet mellett dolgozhatnak a gépeken, korszerû berendezéseken, elsajátítva azok üzemeltetését, biztonságos mûködtetését és ezzel igen magas szakmai gyakorlatra tehetnek szert
már a tanulóévek alatt.
A gyakorlati képzéseket a következô szakmákban biztosítjuk:
— szerkezetlakatos
— ipari gépész
— hegesztô
— gépi forgácsoló
— asztalos (épület- és bútorasztalos szakmában)
A korszerûen berendezett mûhelycsarnokokban a tanulók megismerhetik többek között a gyártás során
használt igen korszerû gépeket, berendezéseket köztük az NC és a CNC technológiát is.
A Völgység Szakmunkásképzô Kft. juttatásai:
— ingyenes gyakorlati oktatás,
— képzéshez használt gépek, szerszámok, eszközök, kisgépek, berendezések,
— munkaruha, védôfelszerelés, tisztálkodó szerek, védôital,
— étkezési hozzájárulás,
— ösztöndíj bruttó 18.900-Ft-tól

28.350-Ft-ig.

Az érdeklôdôknek lehetôséget biztosítunk a gyakorlati oktatási intézmény megtekintésére!
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Pécsi Szakképzési Centrum
Zipernowsky Károly Mûszaki Szakközépiskolája
7622 Pécs, 48-as tér 2.
OM azonosító: 203049
Telefon: (72) 513-260
E-mail: zkmsz@zipernowsky.hu
Honlap: www.zipernowsky.hu
Igazgató: Amrein György
Beiskolázási felelôs: Berkesi Angéla

A 2016/17. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK
501 szakgimnázium -–IX. gépészet ágazat.
Képzés ideje: 4 év az érettségiig,
utána 1 év képzési idôvel
54 521 03 gépgyártástechnológiai technikus, vagy
54 523 04 mechatronikai technikus szakképzésre lehet jelentkezni.
Felvehetô létszám: 70 fô
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: nincsenek
Oktatott idegen nyelvek: angol vagy német
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502 szakgimnázium – XI. villamosipar és elektronika ágazat
Képzés ideje: 4 év az érettségiig,
utána 1 év képzési idôvel
54 523 02 elektronikai technikus szakképzésre lehet jelentkezni.
Felvehetô létszám: 28 fô
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: nincsenek
Oktatott idegen nyelvek: angol vagy német
503 szakgimnázium - XIII. informatika ágazat
Képzés ideje: 4 év az érettségiig,
utána 1 év képzési idôvel az
54 481 01 CAD-CAM informatikus, vagy
54 481 04 informatikai rendszergazda szakképzésre lehet jelentkezni.
Felvehetô létszám: 42 fô
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: nincsenek
Oktatott idegen nyelvek: angol vagy német
Felvételi vizsgák típusa/idôpontjai/helyszíne: 2016. január 16. 10 óra
Felvételi követelmények / a felvételi rangsor kialakításának szabályai:
A központi írásbeli matematika és magyar nyelv eredményeibôl és az általános iskolából hozott magyar, matematika, fizika, informatika osztályzataiból számítjuk a felvételi pontszámot.

Egyéb információk:
Kollégiumi elhelyezés: Pécsi Hajnóczy József Kollégium
Célunk, hogy a Pécsi Szakképzési Centrum tagintézményeként elôdeink nyomdokain haladva megfeleljünk a 21. század kihívásainak és mûszaki szakembereket képezzünk mind az általános iskolai képzés után, mind a felnôttoktatásban.
Közel 500 számítógép, 16 interaktív tábla, korszerûen felszerelt laborok, mûhelyek segítik tanulóinkat a digitális írástudás
elsajátításában és a mûszaki életben való eligazodásban.
Tanulóink sikeres elhelyezkedése érdekében a felmerülô igényektôl függôen iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat szervezünk, így további képesítésekhez juttatjuk ôket. (AUTOCAD, CNC forgácsoló, hegesztô, PLC programozó).
Esélyeiket javítjuk azzal, hogy magas óraszámban tanítjuk az idegen nyelvet (német, vagy angol), megkönnyítve a nyelvvizsga bizonyítvány megszerzését.
Testvériskolai kapcsolataink (Horvátország: Eszék, Split; Ausztria: Bregenz és Románia: Sepsiszentgyörgy) az aktív európai polgárrá nevelést és az idegen nyelvhasználatot szolgálják.
Tehetséges diákjaink számára mûszaki és közismereti tárgyakból versenyekre felkészítô foglalkozásokat szervezünk.
Kimagasló tanulmányi eredményt elérô, ill. hátrányos helyzetû tanulóinkat alapítványainkon keresztül jutalmazzuk, támogatjuk.
A szakmai vizsgatárgyból tett érettségi vizsgával megszerezhetô végzettség, munkakör betöltésére képesít.
Iskolánkban a szabadidô tartalmas eltöltésére is nagy hangsúlyt fektetünk. Célunk, hogy olyan közösségi programokat szervezzünk, ami segít a közösségépítésben, ami tanulságos, ami büszkeséggel tölti el tanárainkat, diákjainkat.
Pályázati támogatások, illetve kedvezményes lehetôségek felkutatásával a külföldi testvérkapcsolatokat aktívan tudjuk ápolni. Szakmai gyakorlaton vesznek részt diákjaink az osztrák (Bregenz) testvériskolánál. Ugyanitt minden évben a legjobban tanuló diákjaink sítáborozhatnak.
Jelentôsebb külföldi tanulmányútjaink: Bregenz, Eszék, Sepsiszentgyörgy, Split, London, Edinburgh, Canterbury, Postojna,
Velence, Verona, Firenze, Sirmione (...)
Szakmához kapcsolódó cégek, üzemek felépítésével, munkájával, berendezéseivel ismerkedhetnek meg a diákjaink. Tanórai
keretek között és osztálykirándulások céljaként is gyakran szervezünk üzemlátogatásokat, tanulmányi jellegû kirándulásokat.
Tehetségesebb, érdeklôdô diákok részére szakkörök keretein belül lehetôség van az érdeklôdési területüknek megfelelô
plusz ismeretek megszerzésére (hegesztô tanfolyamok, mikrovezérlô programozás, áramkörépítés: erôsítôk, hangtechnikai
áramkörök, vezérlôk stb.).
Nagy sikere volt a 2012 perc matematika, 2013 perc informatika rendezvényeinknek, melyet a 2015 perc szakma követett.
2013-ban a legjobb véradó intézményként a Véradó Mozgalomért Vándorkupát nyertük el.
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Pécsi Szakképzési Centrum Radnóti Miklós Szakképzô Iskolája
7700 Mohács, Kossuth L. u. 71.
OM azonosító: 203049
Igazgató: Vajdicsné Gubritzky Magdolna
Pályaválasztási felelôs: Mausz Mihály igh., Gáll Csaba igh.
Telefon: 69/322-106
E-mail: mihaly.mausz@radmi.sulinet.hu ; csaba.gal@radmi.sulinet.hu,
Honlap: www.radmi.net

2016–2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK
SZAKGIMNÁZIUM
Jelentkezés módja:
Az általános iskolákon keresztül, a középiskolai felvételi eljárás keretében.
Központi írásbeli felvételit nem iratunk. Középiskolai felvételi elôkészítôt nem tartunk.
Jelentkezési határidô: 2016. február 12.
A szakgimnáziumban a 12. évfolyam elvégzése után tanulóink érettségi vizsgát tesznek a kötelezô közismereti és az ágazat szerinti kötelezô szakmai tantárgyakból. Ez az érettségi már egy adott (szakmai) munkakör betöltésére is ad végzettséget. Oktatott
idegen nyelvek: angol, német
Az érettségit követô +1 évben az ágazati szakmai érettségivel rendelkezôk újabb, az Országos Szakképzési Jegyzékben (OKJ)
szereplô szakképesítést szerezhetnek.
A beiskolázás feltételei:
— az általános iskola elvégzését igazoló bizonyítvány
A jelentkezôk rangsorolásának módja:
— általános iskola 7. év végi és 8. évfolyamának félévi eredménye a következô tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, valamint egy választott természettudományos tantárgy (biológia, kémia, fizika, földrajz)
— elérhetô maximális pontszám: 50
— pontazonosság esetén a matematika tantárgy átlaga a meghatározó
1. Tanulmányi terület kódja: 401
Képzés neve: rendészet szakgimnáziumi ágazat
Tervezett létszám: 56 fô
Információk az adott képzésrôl:
— A képzés idôtartama 4 év
— Az ágazati szakmai érettségi jelenleg egyéb személy- és vagyonvédelmi foglalkozású (személy és vagyonôr, segédfelügyelô) munkakör betöltésére feljogosító végzettséget is ad.
— Az érettségit követôen nem iskolánkban, hanem a rendészeti szakközépiskolában szerezhetôek képesítések: rendôr tiszthelyettes (bûnügyi rendôr szakmairány), rendôr tiszthelyettes (határrendészeti rendôr szakmairány), rendôr tiszthelyettes (közlekedési rendôr szakmairány), rendôr tiszthelyettes (közrendvédelmi rendôr szakmairány).
2. Tanulmányi terület kódja: 402
Képzés neve: informatika szakgimnáziumi ágazat
Tervezett létszám: 14 fô
Információk az adott képzésrôl:
— A képzés idôtartama: 4+1 év
— Az ágazati szakmai érettségi jelenleg számítógépes rendszerkarbantartó munkakör betöltésére feljogosító végzettséget is ad.
— Az érettségi utáni +1 évben megszerezhetô OKJ-s képesítés: 54 481 04 informatikai rendszergazda
3. Tanulmányi terület kódja: 403
Képzés neve: vendéglátóipar szakgimnáziumi ágazat
Tervezett létszám: 14 fô
Információk az adott képzésrôl:
— A képzés idôtartama: 4+1 év
— Az ágazati szakmai érettségi pultos munkakör betöltésére feljogosító végzettséget is ad.
— Az érettségit követô +1 évfolyam elvégzésével további szakképesítés szerezhetô (54 811 01 Vendéglátásszervezô-vendéglôs)
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4. Tanulmányi terület kódja: 404
Képzés neve: egészségügy szakgimnáziumi ágazat
Tervezett létszám: 14 fô
Információk az adott képzésrôl: A képzés idôtartama: 4+1 év
— Az érettségi mellett jelenleg kisegítô ápoló munkakör betöltésére feljogosító végzettséget is ad.
— Az érettségit követô +1 évfolyamon további szakképesítés szerezhetô (52 723 01 gyakorló ápoló)
5. Tanulmányi terület kódja: 405
Képzés neve: kereskedelmi szakgimnáziumi ágazat
Tervezett létszám: 14 fô
Információk az adott képzésrôl: A képzés idôtartama: 4+1 év
— Az érettségi mellett jelenleg kereskedelmi ügyintézô munkakör betöltésére feljogosító végzettséget is ad.
— Az érettségit követô évfolyamon további szakképesítés szerezhetô (54 341 01 kereskedô, vagy 54 345 01 logisztikai ügyintézô)
SZAKKÖZÉPISKOLA
Jelentkezés módja: Az általános iskolákon keresztül, a középiskolai felvételi eljárás keretében. Felvételi vizsga nincs.
Középiskolai felvételi elôkészítôt nem tartunk.
Jelentkezési határidô: 2016. február 12.
A szakképzés valamennyi szakma esetében nyolcadik osztályt követôen kezdôdik, szakmai bizonyítványt a 3 éves szakmai képzést követô komplex szakmai vizsgán szereznek a tanulók.
A hiányszakmára jelentkezôk tanulmányi eredményük függvényében állami ösztöndíjban részesülnek!
Oktatott idegen nyelvek: angol, német
A szakmai vizsga után automatikus továbblépési (továbbtanulási) lehetôséget kínálunk az érettségi megszerzéséhez, egy 2 éves
érettségire felkészítô oktatási forma keretében.
A beiskolázás feltételei a szakközépiskolai szakképzésben:
— az általános iskola elvégzését igazoló bizonyítvány
— egészségügyi alkalmasság
A jelentkezôk rangsorolásának módja túljelentkezés esetén, valamennyi szakmánál:
— általános iskola 7. év végi és 8. évfolyamának félévi eredménye a következô tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, valamint egy választott természettudományos tantárgy (biológia, kémia, fizika, földrajz)
— elérhetô maximális pontszám: 50
— pontazonosság esetén a matematika tantárgy átlaga a meghatározó
1. Tanulmányi terület kódja: 411
Képzés neve: 34 543 02 asztalos
Tervezett létszám: 16 fô
Információk az adott képzésrôl:
— A képzés idôtartama: 3+2 év
2. Tanulmányi terület kódja: 412
Képzés neve: 34 341 01 eladó
Tervezett létszám: 28 fô
Információk az adott képzésrôl:
— A képzés idôtartama: 3+2 év
— A korábban önálló eladó képzéseket (pl.: élelmiszer és vegyiáru eladó, ruházati eladó, mûszakicikk eladó) összevonták, így
végzett tanulóink több területen is el tudnak helyezkedni a kereskedelemben.
3. Tanulmányi terület kódja: 413
Képzés neve: 34 521 06 hegesztô
Tervezett létszám: 28 fô
— A képzés idôtartama: 3+2 év
4. Tanulmányi terület kódja: 414
Képzés neve: 34 521 04 ipari gépész (géplakatos)
Tervezett létszám: 16 fô
— A képzés idôtartama: 3+2 év
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5. Tanulmányi terület kódja: 415
Képzés neve: 34 541 03 húsipari termékgyártó (hentes) – HIÁNYSZAKMA
Tervezett létszám: 28 fô
— A képzés idôtartama: 3+2 év
6. Tanulmányi terület kódja: 416
Képzés neve: 34 582 08 kômûves és hidegburkoló – HIÁNYSZAKMA
Tervezett létszám: 16 fô
— A képzés idôtartama: 3+2 év
— A kômûves képzést a hidegburkoló szakmával bôvítették, így gyakorlatilag két korábbi szakképesítést szerezhetnek tanulóink.
7. Tanulmányi terület kódja: 417
Képzés neve: 34 811 05 vendéglátó eladó
Tervezett létszám: 28 fô
— A képzés idôtartama: 3+2 év
— Pályaalkalmassági követelmény teljesítése szükséges a beiskolázáshoz
— A vendéglátó eladó a cukrászdák, kávézók, eszpresszók, ételbárok, bárok, gyors-étkezôhelyek, hidegbüfék, büfék, falatozók
szakembere. Reggeli- és uzsonnaételeket, gyorsételeket, hidegkonyhai készítményeket, salátákat, alkoholmentes és alkoholos
italokat készít és értékesít helyben és elvitelre. Feladata továbbá a pultkiszolgálás és felszolgálás, cukrászkészítmények, fagylaltok befejezô mûveleteinek elvégzése.
A következô részképesség-zavarban szenvedô tanulók fogadására képes az iskola:
Dyslexia
Dysgráfia
Dyscalkulia
A sajátos nevelési igényre vonatkozó szakértôi véleményeket, valamint a nevelési tanácsadók szakvéleményeit a jelentkezéssel
együtt kérjük leadni.
Az iskola bemutatása
Baranya megye egyik legmodernebb szakképzô iskolájaként korszerû tanmûhelyekkel (asztalos, építôipari, hegesztô, fémipari), új tankonyhával várjuk a diákokat. Tanulóink az iskolában különbözô sportkörök munkájában vehetnek részt. Lehetôséget
biztosítunk a nyári szünetben vízi- és nyelvi táborok munkájába való bekapcsolódásra.
A szakképzés országos átalakítását követve intézményünk is vonzóbbá tette iskolai kínálatát. Szakgimnáziumi képzéseinkben az érettségi bizonyítvánnyal együtt munkakör betöltésére, tevékenység végzésére jogosító szakmát kapnak, majd az érettségit követô évfolyamon újabb emeltszintû szakképesítést szerezhetnek diákjaink.
Szakközépiskolai osztályaink egységesen három évesek, melyekben a nyolcadik osztályt követôen rögtön megkezdik a választott szakma elsajátítását a tanulók. A szakmát szerzô tanulóknak automatikusan tanulhatnak tovább, s újabb két év alatt érettségi bizonyítványt is szerezhetnek.
A nyolc osztállyal nem rendelkezô, de meghatározott életkort elérô diákokat HÍD programokban várjuk.
Újdonság!!
— Mohácson épül Magyarország egyik legkorszerûbb vágóhídja. A jelentkezô munkaerôpiaci igénynek megfelelôen intézményünk már 2014 szeptemberében elindította a húsipari termékgyártó (hentes) képzést, mely azóta folyamatos.
— Az egészségügyben jelentkezô szakemberhiányra reagálva egészségügyi szakgimnáziumi képzést indítunk 2016. szeptemberben.
NYÍLT NAP
Idôpont: 2015. november 23. (hétfô) 12.00 óra
Szakközépiskolai és szakiskolai osztályainkban angol vagy német nyelvet tanítunk.
Iskolánkban az idegennyelv-tanulást német nemzetiségi nyelvoktatásban való részvétellel is teljesíthetik a tanulók.
KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉS:
Az iskolánkba felvételt nyert – kollégiumi elhelyezést igénylô – tanulók részére a Mohácsi Radnóti Miklós Kollégiumban biztosítunk férôhelyet, amely gyalogosan öt perc alatt elérhetô intézményünkbôl.
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Pécsi SZC Sásdi Vendéglátóipari Szakképzô Iskolája
7370 Sásd, Kossuth L. u. 2.
OM azonosító: 203049
Igazgató: Gáspár Andrea
Pályaválasztási felelôs: Sebôkné Pinczés Andrea
Telefon: 72/475-430
E-mail: szakkozep.sasd@gmail.com
Honlap: http://vendeglato-sasd.sulinet.hu/

2016–2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK
1. Tagozatkód: 131
Képzés neve: cukrász szakképzés
Felvehetô létszám: 20 fô
2. Tagozatkód: 132
Képzés neve: pincér szakképzés
Felvehetô létszám: 20 fô
3. Tagozatkód: 133
Képzés neve: szakács szakképzés
Felvehetô létszám: 20 fô
Információk a cukrász (131 tagozatkód), pincér (132 tagozatkód), szakács (133 tagozatkód) képzésrôl:
— Felvételi követelmény: általános iskola 7. év végi és 8. félévi érdemjegyeinek átlaga matematika, magyar, idegen nyelv, történelem tantárgyakból és egy természettudományos tantárgyból. Egészségügyi és pályaalkalmassági követelményeknek való
megfelelés szükséges.
— A képzés idôtartama: 3 év szakmai képzés, mely után választható 2 év érettségi vizsgára felkészítô évfolyam.
— Választható idegen nyelvek: angol vagy német.
— 8 osztályos végzettségre épülô OKJ-s szakmai bizonyítványt adó képzés. Általánosan mûvelô és szakács vagy pincér vagy
cukrász szakmai képzés 9-10-11. évfolyamon. Bekapcsolódás feltétele a 8. évfolyam elvégzése.
Korszerû, jól felszerelt tanmûhelyek állnak rendelkezésre a 9. évfolyamon tanulók számára a szakmák magas színvonalú elsajátításához.
Külsô gyakorlati képzôhelyrôl az iskola gondoskodik. Gyakorlati képzôhelyeink pl: Puchner Kastélyszálló – Bikal, Ambient
Hotel – Sikonda, Corsó Hotel, Hotel Palatinus – Pécs, Korhely Étterem - Pécs, Fortuna Étterem – Dombóvár, Kovács Cukrászda, Arbasüt Kft. stb.
A képzésre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdô tanulók is jelentkezhetnek. A felvételi eljárás során megkülönböztetésben nem részesülnek. Kollégiumi elhelyezés – egyeztetés után – igényelhetô a komlói szakiskola kollégiumában.
Az iskola bemutatása
A Pécsi SZC Sásdi Vendéglátóipari Szakképzô Iskolája a közeli városok (Pécs, Kaposvár, Dombóvár, Komló) középpontjában
fekszik, egy órán belül megközelíthetô bármely fent említett város felôl.
Az iskola alapítási éve 1998. Az intézményben fiatalos lendületû, toleráns tanári kar és technikai személyzet várja a hozzánk jelentkezô diákokat.
Maximális befogadó létszámunk 200 fô. Az osztályok átlaglétszáma 18-24 fô. Ennek köszönhetôen a pedagógusok folyamatosan figyelemmel tudják kísérni minden egyes diák tanulmányi eredményét, szellemi és fizikai fejlôdését.
Minden tantermünk interaktív táblával, projektorral, laptoppal felszerelt, a diákok kényelmét biztosítják az iskola teljesen
új bútorai, berendezései. A tanmûhelyek a legmodernebb eszközökkel (gôzsütô, vendéglátó elszámoltató és készletnyilvántartó rendszer, flambirozó kocsi) szolgálják a szakképzést.
A szabadidôs programokat a diákok igényei szerint, jól mûködô diákönkormányzat szervezi.
Tehetséges, érdeklôdô tanulóink számára biztosítjuk a részvételi lehetôséget szakmai és tanulmányi versenyeken, ECDL és
nyelvvizsga felkészítésen, külföldi tanulmányi kirándulásokon.
Az iskolai élet felpezsdítését, kulturált környezetünk folyamatos fejlesztését a „Sásd Középiskolájáért” Alapítvány támogatja.
Az intézmény atmoszférájának köszönhetôen érettségizett diákjaink közül sokan folytatják tanulmányaikat az iskolai szakképzésben.
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Pécsi SZC Táncsics Mihály Középiskolája és Szakiskolája
7800 Siklós, Gyûdi u. 2.
Tel.:72/496 417
Tel./Fax.:72/579 025
e-mail: ski.szakiskola@gmail.com
Igazgató: Horváth István

SZAKGIMNÁZIUM
Tagozatkód: 125 – vendéglátóipar ágazat (vendéglátásszervezô-vendéglôs)
Képzés ideje: 4 év
Felvehetô létszám: 34
Felvételi követelmények: felvétel a tanulmányi eredmények és a központi felvételi eredmények alapján, egészségügyi alkalmassági vizsga: nem szükséges.
Oktatott idegen nyelvek: angol, német
SZAKKÖZÉPISKOLA
Tagozatkód: 121 – Eladó 34 341 01
Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportban
Szintvizsga kötelezô (9. évfolyam második félévében)
Elméleti gyakorlati képzési idô aránya: 30-70%
Szakmai gyakorlat 9. évfolyamot követôen 140 óra
Képzés ideje: 3 év
Felvehetô létszám: 24
Felvételi követelmények: felvétel a tanulmányi eredmények alapján
Egészségügyi alkalmassági vizsga: szükséges
Oktatott idegen nyelvek: német
Tagozatkód: 122 – Pincér 34 811 03
Vendéglátás-turisztika szakmacsoport
Szintvizsga kötelezô (9. évfolyam második félévében)
Elméleti gyakorlati képzési idô aránya: 30-70%
Szakmai gyakorlat 9. évfolyamot követôen 140 óra
Képzés ideje: 3 év
Felvehetô létszám: 24
Felvételi követelmények: felvétel a tanulmányi eredmények alapján
Egészségügyi alkalmassági vizsga: szükséges
Oktatott idegen nyelvek: német
Tagozatkód: 124 – Pék 34 541 05
Élelmiszeripari szakmacsoport
Szintvizsga kötelezô (9. évfolyam második félévében)
Elméleti gyakorlati képzési idô aránya: 40-60%
Szakmai gyakorlat 9. évfolyamot követôen 140 óra
Képzés ideje: 3 év
Felvehetô létszám: 12
Felvételi követelmények felvétel a tanulmányi eredmények alapján
egészségügyi alkalmassági vizsga: szükséges
Oktatott idegen nyelvek: német
Tagozatkód: 123 – Szakács 34 811 04
Vendéglátás-turisztika szakmacsoportban
Szintvizsga kötelezô (9. évfolyam második félévében)
Elméleti gyakorlati képzési idô aránya: 30-70%
Szakmai gyakorlat 9. évfolyamot követôen 140 óra
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Képzés ideje: 3 év
Felvehetô létszám: 24
Felvételi követelmények: felvétel a tanulmányi eredmények alapján
Egészségügyi alkalmassági vizsga: szükséges
Oktatott idegen nyelvek: német/angol
Iskolánk hosszú évek óta vállal szerepet Baranya megye és a Dél-Dunántúli régió munkaerô-piaci, felnôttképzési és oktatási
feladatainak ellátásában. 1893-94-tôl állnak rendelkezésre részletesebb írásos anyagok a siklósi tanonciskoláról. 1945 után változatlan formában folytatódott a tanoncképzés. 1954-tôl mûködött Siklóson az 511.sz. Helyi Ipari tanuló Iskola. Az iskola 1991
szeptemberében költözött jelenlegi helyére. Az 1991/92-es tanévtôl a szakképzés különvált Pécstôl, és 510. sz. Ipari Szakmunkásképzô Iskola néven önállóan mûködött tovább. Ez az idôszak alapvetô változásokat hozott. Lényegesen átalakult a helyi igényekhez alkalmazkodva a szakmastruktúra. Az ipari képzés helyett a kereskedôk oktatása került elôtérbe. 1998. augusztus 1jén került sor a gimnázium és a szakképzô iskola összevonására. Ebben a tanévben közel kétszáz középiskolás tanul két szakmacsoportban.
Az iskola jelentôs szerepet tölt be Siklós város és Dél-Baranya szakképzési feladatainak ellátásában. Tanulóink a 2004-ben
felújított épületben, szép, kulturált környezetben töltik napjaikat. A Pécsi Sz.C. Táncsics Mihály Középiskolája és Szakiskolája tehát változatos szakmakínálattal, kulturált, felújított, korszerûen felszerelt létesítményeivel várja a környékbeli és siklósi fiatalokat, akik szeretnének érdekes, és egyúttal piacképes szakmákat tanulni. Iskolánk Siklóson mûködik, így a környezô települések vonzáskörzete a város.
A bejáró tanulóknak az intézmény könnyen megközelíthetô, ez nagy elônyt jelent, mert a nehéz anyagi körülmények között
élô gyerekeknek nem kell komoly utazási költséget felvállalni. Szak- és kabinettermeink biztosítják a magas színvonalú közismereti és szakképzést.

Pécsi Szakképzési Centrum
II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma
7720 Pécsvárad, Vak Béla u. 8.
OM azonosító: 203049
Igazgató: Papp Gyula
Pályaválasztási felelôs: Zakk Anna igh.,
Ujj Zoltán igh.,
Farkas Rudolf gyak. okt. vez.
Telefon: 72/465-030
E- mail: titkarsag@bela2.sulinet.hu
Honlap: www.bela2.sulinet.hu
2016/2017-os tanév nyílt napjai:
— szakgimnázium iránt érdeklôdôknek: 2015. november 25. (szerda) 9,30 óra
— szakma-szakközépiskola iránt érdeklôdôknek: 2015. december 2. (szerda) 9,30 óra
2016–2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK
SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS
Tagozatkód: 101 XXXVIII. Rendészet ágazati szakgimnáziumi osztály
(4 évfolyamos szakgimnázium, szakgimnáziumi közismereti és rendészeti kerettanterv, oktatott idegen nyelv: német vagy angol)
Tanított szakmai tárgyak: önvédelem, rendészeti ismeretek, jogi ismeretek, tûzvédelem, katasztrófavédelem, valamint személyés vagyonvédelem, stb. Ezen tantárgyakon alapuló szakmai érettségi vizsga egyéb személy- és vagyonvédelmi foglalkozású
(személy- és vagyonôr, segédfelügyelô) munkakör betöltésére feljogosító végzettséget ad. Az érettségit követôen tanulóink a
Belügyminisztérium valamelyik rendészeti szakközépiskolájában rövidebb idô alatt szerezhetik meg az alábbi szakképzéseket:
rendôr tiszthelyettes (bûnügyi rendôr szakmairány, határrendészeti rendôr szakmairány, közlekedési rendôr szakmairány, közrendvédelmi rendôr szakmairány).
Tagozatkód: 102 XXXVII. Sport ágazati szakgimnáziumi osztály
(4 évfolyamos szakgimnázium, szakgimnáziumi közismereti és sport kerettanterv, oktatott idegen nyelv: német vagy angol)
Felvételi követelmény: sportegészségügyi alkalmassági igazolás.
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A képzés célja az érettségi vizsgára és a felsôfokú szakmai tanulmányokra való felkészítés. A képzés során hangsúlyt fektetünk
az egészséges életmódra nevelésre, a sportra - ezen belül a versenysport fejlesztésére. A szakmai érettségivel a tanulók sporttanfolyam szervezô munkakör betöltésére alkalmas végzettséget szereznek. Az érettségi után lehetôség van a sportedzôi, ill. fittness–wellness instruktor OKJ-s szakmai végzettség megszerzésére is.
A felvételi sorrend kialakítása a tanulmányi eredmények alapján történik. Az iskola írásbeli felvételi vizsgát nem tart.
A felvételi pontszámítás rendje:
A felvételi sorrendet az általános iskola 7. év végi és 8. osztály félévi matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, biológia és testnevelés tantárgyak érdemjegyeinek összege határozza meg.
A hozott pontok alapján számítógépes rangsor (ideiglenes felvételi jegyzék) készül, amelyet az iskolavezetés nyilvánosságra
hoz 2016. március 9-ig. Pontegyenlôség esetén a rangsorolás a biológia, majd a testnevelés tárgy érdemjegye alapján történik.
További pontegyenlôség esetén a halmozottan hátrányos helyzetû tanulót soroljuk elôre.
SZAKKÖZÉPISKOLAI képzés, 3 + 2 évfolyam
A 3. év végén a szakmai vizsga után a tanuló folytathatja tanulmányait, érettségi vizsgát tehet
— A helyi tanterv a szakközépiskolai közismereti és szakképzési kerettantervre épül.
— Német vagy angol nyelv választható.
— Egészségügyi, fizikai alkalmasság szükséges
A felvételi kérelmek elbírálása a tanulmányi eredmények alapján történik. A felvételi sorrendet az általános iskola 7. év végi és
8. osztály félévi matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv és testnevelés tantárgyak átlaga határozza
meg. Pontegyenlôség (holtverseny) esetén a matematika érdemjegy a döntô, ha az is megegyezne, akkor a magyar nyelv és irodalom jegy. További pontegyenlôség esetén a halmozottan hátrányos helyzetû tanulót soroljuk elôre.
Tagozatkód: 103
Pék (OKJ 34 541 05) – élelmiszeripari szakmacsoport
Felvehetô létszám: 20 fô
Tagozatkód: 104
Cukrász (OKJ 34 811 01) – vendéglátás-turisztika szakmacsoport
Felvehetô létszám: 20 fô
Tagozatkód: 105
Húsipari termékgyártó (OKJ 34 541 03) – élelmiszeripari szakmacsoport
Felvehetô létszám: 22 fô
Sajátos nevelési igényû tanulókra vonatkozó speciális szabályok:
Iskolánk biztosítja a sajátos nevelési igényû tanulók esélyegyenlôségét. A szakközépiskolába jelentkezô sajátos nevelési igényû
tanulók a szakértôi véleményt és a mentességi kérelmüket csatolják a jelentkezési laphoz!
Szakgimnázium
Az alábbi sajátos nevelési igényû és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdô tanulókat tudjuk fogadni:
— egyéb pszichés fejlôdési zavarral (súlyos tanulási, figyelem/vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdô
— beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdô tanulók.
A sajátos nevelési igényû tanulók speciális értékelési szabályai:
Ha a tanuló nem rendelkezik matematika vagy idegen nyelv érdemjeggyel, akkor az informatika tantárgy érdemjegyét vesszük
figyelembe. Ha mindkét tárgy értékelése alól felmentették a tanulót, akkor az informatika és a földrajz érdemjegyei-bôl számítjuk a pontokat.
Szakközépiskola
F70-es kódú tanulókat nem tudunk fogadni. Az alábbi sajátos nevelési igényû és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdô tanulók jelentkezhetnek:
— egyéb pszihés fejlôdési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral, kivéve: discalkulia) küzdô
— beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdô tanulók.
A szakmai vizsgakövetelmények miatt discalkuliás tanulókat nem tudunk beiskolázni.
A sajátos nevelési igényû tanulók speciális értékelési szabályai:
— Amennyiben a tanuló nem rendelkezik idegen nyelv érdemjeggyel, úgy az informatika érdemjegyét számítjuk. Felhívjuk leendô tanulóink figyelmét, hogy a szakmai vizsgán szakmai idegen nyelv tantárgyból is vizsgázni kell.
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Fogtechnika

A Bubori Dental Kft.
1997 óta foglalkozik tanulók
oktatásával.
A fogtechnikus szakma 2,5 év
alatt ad OKJ-s végzettséget.
A labor minden szempontból
megfelel az oktatás feltételeinek.
A tanulószerzôdéses
tanulóinknak ösztöndíjat adunk,
melynek összege 15.853 Ft
+ 1000 Ft étkezési utalvány
havonta.
Biztosítjuk továbbá
a munkaruhát
és a védôfelszerelést.

További információkat az alábbi elérhetôségünkön kaphatnak:
e-mail: buboritamas@gmail.com
www.buboridental.hu
telefon: 72/224-042, 06 (20) 411-9364
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EGYÉB SZAKKÉPZÔ INTÉZMÉNYEK

Pécsi Tudományegyetem
Szociális és Egészségügyi Szakképzô Iskola
7632 Pécs, Berek u. 15.
OM azonosító: 027437
Telefon: 72/550-130
E-mail: titkarsag@szeszi.pte.hu
Igazgató: Dr. Szabó Attila
Beiskolázási felelôs: Szônyi Andrásné
Honlap: www.szeszi.pte.hu

A 2016/2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK
01 Megnevezés: szakgimnázium – egészségügy ágazat
Képzés ideje: 4 év
Felvehetô létszám: 60 fô
Felvételi követelmények: a jelentkezô tanulóknak nem szervezünk felvételi vizsgát, a felvételi rangsort az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján állítjuk össze, emellett a képzésbe való jelentkezés feltétele az egészségügyi alkalmasság.
Oktatott idegen nyelvek: angol, német
9-12. évfolyamon szakmai érettségi vizsgára való felkészítés folyik, az ezt követôen megszerezhetô szakképesítések:
Gyakorló ápoló – OKJ: 52 723 01
Gyakorló csecsemô- és gyermekápoló – OKJ: 55 723 02
Egészségügyi asszisztens – OKJ: 54 720 01
Gyakorló mentôápoló – OKJ: 52 723 03
Gyógy- és sportmasszôr – OKJ: 54 726 01
Fogászati asszisztens – OKJ: 54 720 02
Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens – OKJ: 52 725 02
Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens – OKJ: 52 725 03
Gyakorló szövettani asszisztens – OKJ: 52 725 04
02 Felkészít-e érettségire az iskola: Igen / Nem
03 Felvételi vizsgák típusa/idôpontjai/helyszíne: nincs felvételi
04 Egyéb információk
Kollégiumi elhelyezés: biztosított (ANK Kollégium, Hajnóczy Kollégium)
Honlap: szeszi.pte.hu
Nyílt nap: 2015.11.11. 9 órától
05 További információ: www.szeszi.pte.hu
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FM DASzK,
Sellyei Mezôgazdasági Szakképzô Iskolája és Kollégiuma
7960 Sellye, Zrínyi Miklós u. 2.
OM azonosító: 036410; telephely kódja: 004
Telefon: 73/480-234
E-mail: szakkepzo.sellye@gmail.com
Honlap: www.mezogazd-sellye.sulinet.hu; www.daszk.hu
Igazgató: Simon Éva
Beiskolázási felelôs: Csôke Edit igazgatóhelyettes

Induló osztályok 2016/2017
Szakok azonosító száma Osztálytípusok
041
Mezôgazdasági technikus
042
Mezôgazdasági gépésztechnikus
043
Mezôgazdasági gépész
044
Mezôgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó

Felvételi idôpontok
Közös központi írásbeli
Szóbeli
nem szükséges
nem szükséges
nem szükséges
nem szükséges
nem szükséges
nem szükséges
nem szükséges
nem szükséges

Négy + Egyosztályos nyílt nap és szülôi tájékoztató
november 11. 8.00-12.00
Nyílt nap a nyolcadikos tanulók és szüleik részére ( 3 óra látogatható)
Háromosztályos nyílt nap és szülôi tájékoztató
november 11. 8.00-12.00
Nyílt nap a nyolcadikos tanulók és szüleik részére ( 3 óra látogatható)
Az intézmény egyedi azonosító száma: 036410
Központi felvételi vizsgát NEM kérünk
A felvételrôl az általános iskolai eredmények alapján döntünk
Általános tájékoztató az iskolában folyó képzésekrôl, feltételekrôl
Iskolánk 50 éve áll a mezôgazdasági szakképzés szolgálatában. Intézményünk küldetése olyan szakemberek képzése, akik
rendelkeznek a korszerû növénytermesztési, állattenyésztési, vállalkozói ismeretekkel elméletben és gyakorlatban egyaránt; akik fontosnak tartják az agrárágazat nemzetgazdaságban betöltött szerepét.
Képzési struktúránkkal a munkaerô-piaci igényekhez igazodva a mezôgazdaság több ágazatához képezzük a felkészült
szakembereket. Az elméleti oktatáshoz szükséges tárgyi feltételeket a korszerûen felszerelt tanügyi épület biztosítja. A gyakorlati oktatás fôbb színterei a gépész tanmûhelyek, a tangazdaság (150 ha termôföld, állattartótelep, korszerû munkagépek) valamint a két éve kialakított kertészkert és az épülô üvegház.
Tanulóink kényelmét szolgálják a felújított és korszerûsített kollégiumi szobák, és a jelenleg épülô új szárny a konyhával, ebédlôvel, tornateremmel. Minden igénylônek tudunk kollégiumi ellátást biztosítani, ami ingyenes, csak az étkezési térítési díjat kell a tanulóknak fizetni.
Rövid tájékoztató a szakgimnáziumi képzésrôl
A 2016/17-es tanévben a szakgimnáziumi tagozaton a korábban jól bevált szakközépiskolai képzésünknek megfelelô szakirányokra várjuk a 8. osztályt végett diákokat:
— (041) mezôgazdasági technikus
— (042) mezôgazdasági gépésztechnikus
Mindkét szakirányon 4+1 éves képzési idô alatt sajátíthatják el a tanulók az eredményes vizsgákhoz szükséges ismereteket. Az elsô négy év során alapvetôen az érettségi vizsgára történô felkészítésre helyezzük a fô hangsúlyt. A tanulók a kötelezô közismereti tárgyak mellett a választott szakiránynak megfelelô alapozó elméleti és gyakorlati képzésben is részesülnek. Idegen nyelvként választhatnak az angol, illetve a német nyelv közül. Az elsô három évet követôen összefüggô
nyári szakmai gyakorlat keretében mélyíthetik el a szakmai ismereteiket. A negyedik tanév végén érettségi vizsgát tesznek. Az érettségi vizsga kötelezô tantárgyai: magyar, történelem, matematika, idegen nyelv és a kötelezôen választandó
tárgy (a szakmai elôkészítô tárgy): mezôgazdasági alapismeretek.
A sikeres érettségi vizsga után több lehetôség közül is választhatnak:
— folytatják tanulmányaikat és egy év alatt technikus minôsítést szerezhetnek a választott területen
— az érettségi bizonyítvány birtokában felsôoktatási intézménybe jelentkeznek, és ott folytatják tanulmányaikat
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— más szakképzésben folytatják tanulmányaikat; az érettségi bizonyítvánnyal bármely érettségire épülô OKJ képzésre jelentkezhetnek
Annak ajánljuk ezt a képzési formát, akinek eltökélt célja, hogy érettségi bizonyítványt szerezzen, és ezután szakmát tanuljon akár közép- akár felsôoktatásban. Ehhez minden segítséget megkapnak diákjaink az iskolában. A szabad órakeret
terhére a magyart és a matematikát emelt óraszámban tanulhatják elsôsorban azzal a céllal, hogy a hiányosságokat pótolhassák, és több idôt szánhassanak a gyakorlásra. Lehetôséget biztosítunk arra is, hogy az iskola által szervezett különbözô tanfolyamokon tanítványaink kedvezményes áron vehessenek részt és akár több szakképesítést is megszerezzenek,
amely elônyt jelenthet a továbbtanulásnál vagy akár a munkavállalásnál is.
Rövid tájékoztató a szakközépiskolai képzésrôl
A 2016/17-es tanévben a szakközépiskolai tagozaton a korábban már ismert szakiskolai képzésünknek megfelelô szakmákra várjuk a 8. osztályt végett diákokat:
— (043) mezôgazdasági gépész
— (044) mezôgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó
Mindkét szakirányban a közismereti tantárgyak mellett szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik. Nagy hangsúlyt fektetünk tanulóink gyakorlati képzésére. Célunk, hogy korszerû tudással rendelkezô szakemberek hagyják el iskolánkat.
A szakközépiskolai osztályokban 3 év a képzési idô. Párhuzamosan elméleti és gyakorlati képzésen is rész vesznek a tanulók. Az elsô évben szintvizsgán kell számot adniuk a megszerzett gyakorlati jártasságukról. Az elsô két évet követôen
4, illetve 5 hét összefüggô nyári gyakorlaton mélyíthetik el gyakorlati tudásukat. Mindkét szakma estében az iskolai gyakorlatokhoz ingyenesen biztosítjuk iskolánkban a gyakorlati helyet.
Sikeres szakmunkásvizsga után lehetôségük van 2 év alatt érettségi bizonyítványt szerezni nappali vagy esti képzés keretében. A jövôben iskolánk is nyitott ennek a képzési formának a bevezetésére,
— A mezôgazdasági gépész szakma a 2016/17-es tanévben felkerült a hiányszakmák közé, így ebben a képzésben a tanulmányi eredménytôl függôen a tanulók tanulmányi ösztöndíjban részesülhetnek, melynek mértéke 10.000 Ft - 30.000 Ft.
A vizsgára bocsátás feltétele a traktorvezetôi jogosítvány megszerzése, így ezt gépész tanulóinknak ingyenesen biztosítjuk, csak a vizsgadíjat kell nekik fizetni.
Az összefüggô nyári gyakorlatot külsô (az Agrárkamara által ellenôrzött és jóváhagyott) helyszínen töltik a tanulók.
Sikeres szakmai vizsga után lehetôséget biztosítunk 1 év alatt a mezôgazdasági gépjavító szakképesítés-ráépülés megszerzésére.
— A mezôgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó családi gazdálkodási rendszerben megszervezi, irányítja és elvégzi a kertészeti növények termelésével, a háziállatok tartásával, gondozásával kapcsolatos munkákat.
Falusi vendéglátóként komplex szolgáltatást biztosít. Tanulóink elsajátítják a háztartás vezetésével kapcsolatos minden
részterületet: gyereknevelés, betegápolás, takarítás, napi feladatok és költségvetés tervezése, mosás, varrás, fôzés, felszolgálás, állatgondozási-, kertészeti munkák stb.
A gyakorlati képzési helyet az iskola biztosítja. Azoknak ajánljuk ezt a képzési formát, akik a gyakorlati tevékenységet részesítik elônyben az iskolapaddal szemben. 3 év alatt szakmát szerezhetnek, majd dönthetnek arról hogy munkát keresnek, vagy immár kicsit érettebb gondolkodással egy magasabb képesítés megszerzését tûzik ki célul. Ez lehet akár érettségi megszerzése, vagy további szakképesítések elérése. Lehetôséget biztosítunk arra is, hogy az iskola által szervezett különbözô tanfolyamokon tanítványaink kedvezményes áron vehessenek részt és akár több szakképesítést is megszerezzenek, amely elônyt jelenthet a továbbtanulásnál vagy akár a munkavállalásnál is.
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A felvételi eljárás rendje
— Az általános iskola 8. évfolyamának félévi eredménye alapján
— A pontszámításnál figyelembe vett tárgyakat a mellékelt táblázat tartalmazza
Tantárgy
Magyar irodalom
Magyar nyelvtan
Angol vagy német nyelv
Történelem
Földrajz
Matematika
Fizika
Kémia
Biológia
Maximális pontszám:
Összesen:

5. év vége
x
x
x
x

6. év vége
x
x
x
x

x

x

25

25

7. év vége
x
x
x
x
x
x
x
x
x
45

8. félév
x
x
x
x
x
x
x
x
x
45

140

— Felvételi vizsgára jelentkezés módja: nincs felvételi vizsga
— A felvételi eljárásban a központi felvételi vizsga eredményét nem kérjük, saját felvételi vizsgát és felvételi beszélgetést nem
tartunk, pontszámításos módszert alkalmazunk.
Egyéb
Szakmával rendelkezôk a középiskolai osztályban két, illetve három év alatt érettségi bizonyítványt szerezhetnek.
Intézményünk képzési struktúrája biztos alapot nyújt a továbbtanuláshoz, a felsôoktatási intézményekben való helytálláshoz és
a munkaerôpiacon történô érvényesüléshez.
Kollégiumi elhelyezést minden tanuló számára 2-3 ágyas új kollégiumi szobáinkban tudunk biztosítani.
Tanulóink számára a „T” mezôgazdasági vontatóvezetôi engedély megszerzését biztosítjuk.

FM DASzK, Szakképzô Iskola – Ujhelyi Imre Mezôgazdasági
és Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma
7940 Szentlôrinc, Erzsébet u. 1.
OM azonosító: 036410; telephely kódja: 005
Telefon: 73/570-107
E-mail: ujhelyi.igazgato@gmail.com;
Honlap: www.vmujhelyi.hu
Igazgató: Szabó Zoltán
Beiskolázási felelôs: Csontosné Kis-Halas Emôke

INDULÓ OSZTÁLYOK 2016/2017
Szakok azonosító száma
051
052
Nyílt napok
november 11.
november 12.
november 25.
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Osztálytípusok
Mezôgazdaság ágazati szakgimnázium
Gazda szakközépiskola

8:00 órától
8:00 órától
8:00 órától

Nyílt nap a nyolcadikos tanulók és szüleik részére
Nyílt nap a nyolcadikos tanulók és szüleik részére
Nyílt nap a nyolcadikos tanulók és szüleik részére
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Rövid tájékoztató a szakgimnáziumi képzésrôl
Mezôgazdaság ágazati szakgimnáziumi osztály (4+1 év)
Képzés kódja: 051
— A tanuló a képesítés megszerzésével a növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti és az azokhoz kapcsolódó mûszaki, gazdálkodási, szakterületen önálló feladatokat képes végezni és végeztetni, alkalmas lesz a munkacsoportok irányítására.
— A végzett szakemberek képesek lesznek a növénytermesztés és állattenyésztés terén a korszerû agronómiai és technikai
eljárások alkalmazásával a piac igényeinek megfelelô minôségi termékek gazdaságos elôállítására, valamint a termelés
menedzselésére, továbbá enciklopédikus kertészeti ismeretekkel is rendelkeznek.
— A képzés érettségi vizsgával, majd az ötödév elvégzése után komplex szakmai vizsgával zárul: Mezôgazdasági technikus (OKJ 54 621 02) 4+1 éves képzés.
— Egészségügyi alkalmasság szükséges.
Rövid tájékoztató a szakközépiskolai képzésrôl
Gazda szakközépiskolai képzés OKJ 34 621 01 (3+2 ÉV)
Képzés kódja: 052
— Iskolánkban Gazda szakképesítés megszerzésére is van lehetôség. A szakmai képzés során a tanulók megismerkednek
a mezôgazdaság alapjaival (állattenyésztés, növénytermesztés, kertészet, stb.), elsajátítják a mezôgazdasági gépek kezelését és karbantartását. A diákok már a kilencedik évfolyamtól szakmai gyakorlati és közismereti képzésben is részt vesznek.
— A szakközépiskolai szakképzés képzési ideje: 3 év. A szakmai képzést követôen lehetôséget biztosítunk tanulóinknak,
hogy az intézményünkben tovább folytatva tanulmányaikat 2 év alatt érettségi vizsgát tegyenek, vagy felnôttképzésünk keretében további szakképesítéseket szerezzenek. E szakképesítés birtokában jó elhelyezkedési eséllyel rendelkeznek, sikeresen vállalkozhatnak, továbbá a hazai, illetve külföldi támogatásokra is eredményesebben pályázhatnak.
— A szakma a 2016/17-es tanévben is ösztöndíjjal támogatott lesz. Ennek értelmében a Gazda képzésben részt vevô diákjaink a 9. évfolyam 1. félévében havi 10.000 Ft alap-ösztöndíjat kapnak, a továbbiakban pedig ez az összeg tanulmányi
eredménytôl függôen akár havi 30.000 Ft-ra is emelkedhet.
— A képzés szakmai vizsgával, majd az érettségire felkészítô 2 éves képzés elvégzése után érettségi vizsgával zárul: 3+2
éves képzés. Egészségügyi alkalmasság szükséges.
A felvételi pontok számításának módja
A felvételi rangsor kialakításának szabályai a 2016/2017-es tanévben induló 9. osztályainkba jelentkezô tanulók számára.
Az iskolánk 9. évfolyamára jelentkezô tanulók felvételi rangsorát kizárólag az általános iskolai tanulmányi eredmények
alapján alakítjuk ki a következô szempontok figyelembevételével:
051 – Mezôgazdaság ágazati szakgimnáziumi osztály:
A tanuló 7. év végi és 8. félévi osztályzatainak összege a biológia és az informatika tantárgy súlyozott figyelembevételével: T=A+B+C+2*D+2*E. Így évfolyamonként 35 pont szerezhetô, ez összesen maximum 70 pont.
A: magyar nyelv és irodalom
B: történelem
C: matematika
D: biológia
E: informatika
052 – Gazda szakközépiskolai osztály:
A tanuló 7. év végi és 8. félévi osztályzatainak összege a biológia és az informatika tantárgy súlyozott figyelembevételével: T=A+B+C+2*D+2*E. Így évfolyamonként 35 pont szerezhetô, ez összesen maximum 70 pont.
A: magyar nyelv és irodalom
B: történelem
C: idegen nyelv
D: biológia
E: informatika
A felvételi rangsor kialakításánál az azonos pontszámot elért tanulók közül elônyben részesítjük a halmozottan hátrányos
helyzetû tanulót, ezt követôen azt a jelentkezôt, akinek a lakóhelye az iskola településén található. A halmozottan hátrányos helyzetet a jelentkezési lap mellé csatolt határozattal kérjük igazolni.
A továbbiakban is egyenlô pontszámmal rendelkezô tanulók közül elônyben részesítjük a 8. félévi osztályzatok alapján
magasabb pontszámot elérô jelentkezôket. Amennyiben továbbra is pontegyezés áll fenn, a 7. év végi, illetve a 6. év végi
osztályzatok alapján dôl el a rangsorban elfoglalt hely. A tantárgyi bukás ténye, illetve a bukások száma is hátrányosan befolyásolja a rangsorban elfoglalt hely alakulását.
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FM DASzK, Szakképzô iskola –
Teleki Zsigmond Mezôgazdasági Szakképzô Iskolája és Kollégiuma
7773 Villány, Mathiász J. u. 2.
OM azonosító: 036 410
Telefon: (72)492-534
Fax: (72)492-708
E-mail: : telfel2@gmail.com
Honlap: www.telekiszakkepzo.hu; www.daszk.hu

TANULMÁNYI TERÜLETEK A 2016/2017-ES TANÉVRE
SZAKGIMNÁZIUM
061
4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az elsô idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdô tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények
alapján; élelmiszeripar szakmacsoport; élelmiszeripar ágazati oktatás; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következô szakképesítés(ek) megszerzése: élelmiszeripari technikus.
062
4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az elsô idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdô tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények
alapján; mezôgazdaság szakmacsoport; kertészet és parképítés ágazati oktatás; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következô szakképesítés(ek) megszerzése: parképítô és fenntartó technikus.
SZAKKÖZÉPISKOLA
063
3 szakképzési+2 érettségi vizsgára felkészítô évfolyam (választható); szakközépiskolai kerettantervek; az elsô idegen nyelv(ek)
a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdô tanulók
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; élelmiszeripar szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következô szakképesítés(ek) megszerzése: szôlész-borász.
064
3 szakképzési+2 érettségi vizsgára felkészítô évfolyam (választható); szakközépiskolai kerettantervek; az elsô idegen nyelv(ek)
a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdô tanulók
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; mezôgazdaság szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következô szakképesítés(ek) megszerzése: kertész.
065
3 szakképzési+2 érettségi vizsgára felkészítô évfolyam (választható); szakközépiskolai kerettantervek; az elsô idegen nyelv(ek)
a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdô tanulók
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; mezôgazdaság szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következô szakképesítés(ek) megszerzése: dísznövénykertész.
066
3 szakképzési+2 érettségi vizsgára felkészítô évfolyam (választható); szakközépiskolai kerettantervek; az elsô idegen nyelv(ek)
a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdô tanulók
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; mezôgazdaság szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következô szakképesítés(ek) megszerzése: virágkötô és virágkereskedô.
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A felvételi eljárás belsô rendje
Felvételi követelmények: nincs központi felvételi vizsga
A jelentkezôk rangsorolásának módja, szabályai: A jelentkezôk rangsorolása a 8. félévi érdemjegyek alapján történik.
A Knt. 56 § (1) bek. alapján a tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a szakértôi bizottság véleménye
alapján az igazgató mentesíti
a. az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történô értékelés és minôsítés alól, és ehelyett szöveges értékelés és minôsítés alkalmazását írja elô,
b. a gyakorlati képzés kivételével egyes tantárgyakból, tantárgyrészekbôl az értékelés és a minôsítés alól.
Iskolánk 72 férôhelyes saját kollégiummal rendelkezik.
Honlapunk címe: www.telekiszakkepzo.hu; www.daszk.hu

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Gimnáziuma,
Szakközépiskolája, Általános Iskolája és Sportiskolája
7621 Pécs, Király u. 44. (székhely)
7633 Pécs, Radnóti u. 2. (telephely)
OM azonosító: 027417
Telefon: 06-72/513-162 és 06-72/552-270 (telephely)
E-mail: iskola@szechenyi.hu és sportiskola@szechenyi.hu (telephely)
Igazgató: Kutas József
Beiskolázási felelôs: Burián Gábor, telephely: Halász Andrea
Honlap: www.szechenyi.hu

A 2016/17. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK
010 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; közszolgálat szakmacsoport; rendészet ágazati oktatás (Király u. 44.)
Felvehetô létszám: 34 fô
Egészségügyi alkalmassági vizsga: A beiratkozást megelôzôen a tanulónak elôzetes egészségügyi szûrôvizsgálaton kell
részt vennie. A szakgimnáziumi képzést követô szakképesítésre (rendôr tiszthelyettes) jelentkezéskor van.
Oktatott idegen nyelvek: angol vagy német
A 2015/2016-os tanévben indult el nálunk a rendészeti ágazati szakközépiskolai képzés. A 2016/2017-es tanévben szakgimnázium elnevezéssel közszolgálat szakmacsoportban folytatódik, melyre várjuk ezen új képzés iránt érdeklôdô lányok,
fiúk jelentkezését.
A 9-12. évfolyam elvégzése után a tanulóknak lehetôségük van rendôr tiszthelyettesi szakirányú továbbtanulásra is. A diákok megismerik a rendôrség, a katasztrófavédelem, a büntetés-végrehajtás mûködését. Tanulnak a fegyveres szervek szerepérôl, mûködésüket meghatározó jogszabályokról. Gazdagítják kommunikációs, szociálpszichológiai, önismereti készségeiket. Fejlesztik fizikai erônlétüket, az önvédelmi ismeretek és a légfegyverlövészetnek is megvetik az alapjait. A képzésnek része az egészséges életmódra nevelés és a megfelelô fizikai kondíció kialakítása.
Az ágazati szakközépiskolai oktatásban megszerzett érettségi vizsgát követôen az érintettek – a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról szóló 32/2005. (VI:30.) BM-OM együttes rendeletnek megfelelôen – sikeres felvételi eljárás alapján vehetnek részt a szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben.
021 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; emelt szintû angol (kezdô) és humán tantárgyblokkos tanulmányi terület
(Király u. 44.)
Felvehetô létszám: 17 fô
Egészségügyi alkalmassági vizsga: nincs
Oktatott idegen nyelvek: angol; 2. idegen nyelv: német, francia, olasz
022 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; emelt szintû angol (haladó) és humán tantárgyblokkos tanulmányi terület
(Király u. 44.)
Felvehetô létszám: 17 fô
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Egészségügyi alkalmassági vizsga: nincs
Oktatott idegen nyelvek: angol; 2. idegen nyelv: német, francia, olasz
Gimnáziumi képzésünkön belül az idegen nyelv-humán tanulmányi területen hagyományosan emelt szintû angol nyelv oktatása folyik kezdô és haladó csoportban. Az a célunk, hogy az ebben a képzésben résztvevô tanulóink angol nyelven emelt
szintû érettségi vizsgával fejezzék be tanulmányaikat. Megfelelô eredmény esetén nyelvvizsgát szereznek. Humán tagozatos gimnazistáink 22 éve gazdagítják iskolánk oktatási kínálatát. A humán tantárgyi ismeretek elsajátításában rendszerezett fejlôdés- és mûvelôdéstörténeti képet kívánunk adni tanulóinknak. A társadalomismeret, a médiaismeret és mozgóképkultúra, a kommunikáció, a dráma és a mûvészetek kiemelt szakterületek ebben az osztályban.
030 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; belügyi rendészet orientációs tanulmányi terület (Király u. 44.)
Felvehetô létszám: 34 fô
Egészségügyi alkalmassági vizsga: nincs, illetve a képzést követô szakképesítésre (rendôr tiszthelyettes) jelentkezéskor van.
Oktatott idegen nyelvek: angol vagy német; 2. idegen nyelv: német, angol, francia, olasz
2010/2011-es tanévben indítottuk a Baranya Megyei Rendôr-fôkapitányság szakmai közremûködésével a belügyi rendészeti orientációjú gimnáziumi képzésünket. A tanulók emelt óraszámban tanulják az idegen nyelvet, az informatikát, a társadalomismeretet. Kiemelt terület a testnevelés, az önvédelem, valamint a belügyi rendészeti ismeretek. Az itt szerzett tudás felkészít a rendôrtiszti, illetve a tiszthelyettesi tanulmányokra. Sikeres egyetemi felvételivel katasztrófavédelmi, pénzügyi nyomozói, bûnügyi hírszerzôi, határrendészeti stb. szakirányú végzettséget szerezhetnek az itt végzett diákok.
041 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; általános tanulmányi terület (Király u. 44.)
Felvehetô létszám: 17 fô
Egészségügyi alkalmassági vizsga: nincs
Oktatott idegen nyelvek: angol vagy német; 2. idegen nyelv: német, angol, francia, olasz
Az általános tantervû tanulmányi területre azokat a tanulókat várjuk, akik az általános iskola befejeztével még nem tudnak, vagy nem akarnak dönteni semmilyen specializálódás mellett. Ôk a 11. évfolyamtól kezdve kapnak lehetôséget arra,
hogy az érdeklôdési területeiknek megfelelôen (természettudomány, idegen nyelvek, mûvészetek stb.) nagyobb óraszámban mélyedjenek el az általuk választott tantárgyban.
042 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; emelt szintû informatika tanulmányi terület (Király u. 44.)
Felvehetô létszám: 17 fô
Egészségügyi alkalmassági vizsga: nincs
Oktatott idegen nyelvek: angol vagy német; 2. idegen nyelv: német, angol, francia, olasz
16 éve kezdtük meg az emelt szintû informatika oktatását. Diákjaink az alkalmazói ismereteken túl a programozói ismeretek alapjait is elsajátítják. Tanulóinkat informatikából felkészítjük az emelt szintû érettségi vizsgára, valamint biztosítjuk
a lehetôséget, hogy megszerezzék az ECDL-bizonyítványt (7 modul).
050 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; köznevelési típusú sportiskola tanulmányi terület (Radnóti u. 2.)
Felvehetô létszám: 34 fô
Egészségügyi alkalmassági vizsga: A köznevelési típusú sportiskolai képzési területre az a tanuló vehetô fel, aki megfelel a
sportegészségügyi és fizikai képességfelmérés követelményeinek
Oktatott idegen nyelvek: angol vagy német; 2. idegen nyelv: német, angol,
Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk diákjaink rendszeres testedzésére, mozgáskultúrájuk fejlesztésére. A köznevelési típusú sportiskolai osztályban az utánpótlás-nevelést intézményünk a sportegyesületekkel (pl.: PSN Zrt., Pécsi MFC,
Rátgéber Akadémia, Multi Alarm SE, PVSK) szoros együttmûködésben végzi. Az egyesületi szinten sportoló diákoknak
– hetente kétszer, reggelente – órarendi duplaórás edzést biztosítunk, amelyet az együttmûködô sportegyesület edzôje tart.
Célunk, hogy az aktívan sportoló diákok mûveltségképe gazdag és komplex legyen, a tanulás és a sportolás összehangolása által mindkét tevékenység követelményeinek meg tudjanak felelni.
060 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; általános tanulmányi terület (Radnóti u. 2.)
Felvehetô létszám: 34 fô
Alkalmassági vizsga: nincs
Oktatott idegen nyelvek: angol vagy német; 2. idegen nyelv: német, angol,
Az általános tantervû képzésre azokat a tanulókat várjuk, akik a késôbbi specializálódás mellett döntöttek. Iskolánkban lehetôségük lesz arra, hogy a közismereti tantárgyakat (idegen nyelvek, informatika, természettudomány, mûvészetek stb.)
magasabb óraszámban tanulják. A tanulók egyéni adottságait figyelembe véve biztosítjuk a felkészülést az érettségire és a
továbbtanulásra.
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1. Felkészít-e érettségire az iskola: Igen / Nem
2. Felvételi követelmények / a felvételi rangsor kialakításának szabályai:
Rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérô tanulók közül elônyben kell részesíteni azt, aki a központi felvételi vizsgán magasabb pontszámot ér el, ezt követôen a halmozottan hátrányos helyzetû tanulót, ezt követôen azt a jelentkezôt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének településén található, vagy legfeljebb 20%-os mértékig többletpont adható országos, megyei, városi tanulmányi és/vagy sportversenyek eredményei alapján.
3. Felvételi vizsgák típusa/idôpontjai/helyszíne:
Központi írásbeli (A szerzett pontok a felvételi eredmény 50%-át teszi ki.) 2016. január 16. 10:00
Tagozatkód
021, 022
010, 030, 041, 042, 050, 060

Felvételi tárgy
magyar nyelv
magyar nyelv és matematika

Tanulmányi eredmények: a 7. és 8. osztályos bizonyítvány és félévi értesítô alapján
Tagozatkód

Tanulmányi területek

010, 021, 022, 030, 041, 042, 050, 060

valamennyi területen

A hozott pontok
a felvételi eredmény 50%-át teszi ki
magyar nyelv és irodalom;
idegen nyelv; történelem és matematika

Szóbeli felvételi: nincs
Sportegészségügyi és fizikai képességfelmérés (50-es tagozatkód):
Idôpont: 2016. február 16. 14,00 óra (pótnap: február 18.)
Helyszín Pécs, Radnóti u. 2.
4. Egyéb információk:
Honlap: www.szechenyi.hu
Nyílt napok: 2015. november 12. (csütörtök)
5. További információ:
Iskolánk nemzetközi versenyek megrendezésére is alkalmas tornacsarnoka kiemelt helyszíne az egészséges életmódra nevelésnek, a diáksportnak.
Emelt- és középszintû érettségi elôkészítôket szervezünk magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, földrajz, biológia, informatika és megfelelô számú jelentkezô esetén kémia, fizika, társadalomismeret, mozgókép- és médiaismeret,
rajz és vizuális kultúra, ének-zene, idegen nyelvek, testnevelés tantárgyakból.
Az angol nyelv elsajátítását a szaktanárokon kívül angol anyanyelvû lektor is segíti.
Minden nap biztosítjuk tanulóinknak, hogy sportköri foglalkozásokon (labdajátékok, atlétika, sakk) vegyenek részt.
A hátrányos helyzetû tanulóinknak felzárkóztató program keretében segítünk a hiányosságokat pótolni. Tehetséges tanulóinknak érdeklôdéseiknek megfelelôen szakköri foglalkozásokat szervezünk, valamint egyéni foglalkozások keretében segítjük a tanulmányi versenyekre való felkészülésüket.
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Európai Üzleti Szakképzô Iskola és Gimnázium
7632 Pécs, Kertváros u. 2.
OM azonosító: 200466
Telefon: 06-72-526-556
E-mail: info@euszki.hu
Igazgató: Németh Eszter Katalin
Beiskolázási felelôs: Gerencsér Judit
Honlap: www.euszki.hu

A 2016/17. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK
Négyosztályos gimnázium
Képzés ideje: 4 tanév
Felvehetô létszám: 34 fô
Felvétel az általános iskolai tanulmányi eredmények (matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, biológia, és idegen nyelv 5-7 osztály év végi és a 8. osztály félévi érdemjegyei) és a magyar nyelv és matematika központi írásbeli vizsga alapján történik.
Oktatott idegen nyelvek: elsô idegen nyelv: angol vagy német, második idegen nyelv az olasz.
A felvételi rangsorolás szabályai: a történelem és az idegen nyelv eredménye súlyozottan kerül beszámításra.
3+2 osztályos szakközépiskolai osztály – mûvészet, közmûvelôdés, kommunikáció szakmacsoport
Képzés ideje: 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítô évfolyam (választható)
Felvehetô létszám: 17 fô
Felvétel az általános iskolai tanulmányi eredmények (matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, biológia, és idegen nyelv 5-7 osztály év végi és a 8. osztály félévi érdemjegyei) alapján.
Alkalmassági követelmény: az egészségügyi és pályaalkalmassági megfelelés.
Oktatott idegen nyelvek: angol vagy német.
A felvételi rangsorolás szabályai: az általános iskolai tanulmányi eredmények, melybôl a történelem és a rajz tantárgy eredménye súlyozottan kerül beszámításra.
3+2 osztályos szakközépiskolai osztály – könnyûipar szakmacsoport
Képzés ideje: 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítô évfolyam (választható)
Felvehetô létszám: 17 fô
Felvétel az általános iskolai tanulmányi eredmények (matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, biológia, és idegen nyelv 5-7 osztály év végi és a 8. osztály félévi érdemjegyei) alapján.
Alkalmassági követelmény: az egészségügyi és pályaalkalmassági megfelelés.
Oktatott idegen nyelvek: angol vagy német.
A felvételi rangsorolás szabályai: az általános iskolai tanulmányi eredmények, melybôl a történelem és a rajz tantárgy eredménye súlyozottan kerül beszámításra.
Az iskola gimnáziumi oktatás-nevelés szakaszában felkészít az érettségire, és egyben lehetôséget ad a szakmai továbbképzésre. A szakiskolai képzés a 3 éves szakképzést követôen lehetôséget nyújt az érettségire való felkészítéshez.
A következô részképesség-zavarban szenvedô tanulók fogadására képes az iskola:
pszichés fejlôdési zavarral küzdôk (tanulási zavar: dyslexia, dysgráfia, dyscalkulia továbbá figyelemzavar, magatartásszabályozási zavar) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdôk.
A központi írásbeli felvételi vizsga idôpontja: 2016.01.16. 10.00 óra
Pótló központi írásbeli: 2016.01.21. 14.00. óra
Iskolánkban, felmenô rendszerrel szakközépiskolai képzés is folyik, szociális és közgazdasági ágazaton. Célunk, hogy az
érettségi mellett piacképes szakmát is biztosítsunk tanulóink számára.
11 éve érettségire épülô szakképzést is folytatunk a szociális, közgazdasági és egészségügyi területen.
Fiatal, lendületes, rugalmas intézménynek valljuk magunkat, az iskolai tevékenység minden területén partnerek vagyunk.
Törekvésünk, hogy egy tanulónk se olvadjon bele az átlagba, hanem mindenki kapjon megfelelô figyelmet és érezze, hogy
fontos számunkra.
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A 2012-2013-as tanévtôl iskolánk fenntartója a Baptista Szeretetszolgálat, mely közösséghez való tartozásunk biztos szeretetforrást és lehetôségeket (külföldi utazások, anyanyelvi nyelvi lektor segítsége a nyelvtanulásban) jelent számukra. A
diákok mind a tanulási folyamatukban, mind a személyes életükbôl fakadó problémáik megoldásában egyénre szabott segítséget, támogatást kapnak.
A kollégiumi ellátást – igény esetén – minden felvett tanuló számára az ANK kollégiumában biztosítjuk.
Nyílt nap: 2015. november 05. 9 óra, Pécs, Kertváros u. 2.
Iskolánk megközelíthetô a 3, 22, 23, 24, 60-as buszjáratokkal, de a távolsági buszpályaudvartól 15 perces gyaloglással is
elérhetô.
További információk: www.euszki.hu, facebook.com\euszki.pecs

Forrás Szakképzô Iskola
7621 Pécs, Megye u. 20.
OM azonosító:200465
Telefon:72/225-864
E-mail: titkarsag@forrasszakiskola.hu
Igazgató: Porvay József
Beiskolázási felelôs: Nagy Ildikó
Iskola honlapja: www.forrasszakiskola.hu
Nyílt nap: 2015.november 13., péntek 8.30-12 óráig.

A 2016/17. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK
001 szakközépiskola
szakképesítés megnevezése: szakács képzés
OKJ szám: 34 811 04
Képzés ideje: 3 szakképzési évfolyam + választhatóan 2 érettségi vizsgára felkészítô évfolyam
Felvétel: a tanulmányi eredmények alapján.
Egészségügyi alkalmasság szükséges.
Oktatott idegen nyelvek: angol, vagy a német.
Kollégiumot kérésre biztosítunk.
002 szakközépiskola
szakképesítés megnevezése: pincér
OKJ szám: 34 811 03
Képzés ideje: 3 szakképzési évfolyam + választhatóan 2 érettségi vizsgára felkészítô évfolyam
Felvétel: a tanulmányi eredmények alapján.
Egészségügyi alkalmasság szükséges.
Oktatott idegen nyelvek: angol, vagy német.
Kollégiumot kérésre biztosítunk.
003 szakközépiskola
szakképesítés megnevezése: vendéglátó eladó
OKJ szám: 34 811 05 Vendéglátó eladó képzés
Képzés ideje: 3 szakképzési évfolyam + választhatóan 2 érettségi vizsgára felkészítô évfolyam
Felvétel: a tanulmányi eredmények alapján.
Egészségügyi alkalmasság szükséges.
Oktatott idegen nyelvek: angol, vagy német.
Kollégiumot kérésre biztosítunk.
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Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,
Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium
7700 Mohács, Kórház u. 1-3.
OM azonosító: 038442
Telefon: (69) 322-133
E-mail: mohacs@meixner-egymi.hu
Igazgató: Tóthné Schiebelhut Lívia
Beiskolázási felelôs: Szabadi Tamás
Honlap: www.meixner-egymi.hu

A 2016/17. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK
SPECIÁLIS SZAKISKOLA (tanulásban akadályozott tanulóknak)
001 9/E. Elôkészítô évfolyam pályaorientációs jelleggel tanulásban akadályozott tanulóknak,
kerti munkás részszakképesítés, OKJ: 21 622 01
felvehetô létszám: 10 fô
1+2 év szakképzô évfolyam
Kerti munkás részszakképesítés: alapvetô feladata a kertészeti ismeretek, munkálatok elsajátítása (talaj elôkészítés, magvetés szabadföldbe, palántázás, talajmûvelés, növényvédelem, kertészeti kisgépek üzemeltetése)
002 9/E. Elôkészítô évfolyam pályaorientációs jelleggel tanulásban akadályozott tanulóknak,
falusi vendéglátó részszakképesítés, OKJ: 31 811 01 felvehetô létszám: 10 fô
1+2 év szakképzô évfolyam
Falusi vendéglátó részszakképesítés: alapvetô feladata a szakszerû házvezetés, ételkészítés, terítés, tálalás, felszolgálás
elsajátítása, a lakókörnyezet gondozása, vendéglátás, rendezvényszervezés szolgáltatások és a gazdálkodási ismeretek
megismerése, szakszerû alkalmazása a gyakorlatban.
003 9/E. Elôkészítô évfolyam pályaorientációs jelleggel tanulásban akadályozott tanulóknak,
parkgondozó részszakképesítés, OKJ: 21 622 02
felvehetô létszám: 10 fô
1+2 év szakképzô évfolyam
Parkgondozó részszakképesítés: szakirányítás mellett alkalmas a parkosítási feladatok elvégzésére, a zöldterületek, zöldfelületek kiültetett növényeinek szakszerû gondozására, ápolására, fenntartására, a létesítmények karbantartására, mely
többnyire fizikai munkát jelent.
004 9/E. Elôkészítô évfolyam pályaorientációs jelleggel tanulásban akadályozott tanulóknak,
konyhai kisegítô részszakképesítés, OKJ: 21 811 01 felvehetô létszám: 10 fô
1+2 év szakképzô évfolyam
Konyhai kisegítô részszakképesítés: a konyhai kisegítô alapvetô feladata, hogy egyszerûbb konyhatechnikai eljárásokban segédkezzen, elôkészítse a fôzéshez szükséges alapanyagokat. Nyersanyagok és eszközök szállítása a munkaterületre,
a zöldségek megtisztítása, aprítása. Ételek tálalása, kiosztása, tányérok, edények, ételmaradékok összegyûjtése, a szabályoknak megfelelô higiénia biztosítása.
KÉSZSÉGFEJLESZTÔ SPECIÁLIS SZAKISKOLA (értelmileg akadályozott tanulóknak)
005 9. osztály értelmileg akadályozott tanulóknak, a mohácsi székhely intézményben: háztartástan modul szerinti képzés
006 9. osztály értelmileg akadályozott tanulóknak az oldi tagintézményben: háztartástan modul szerinti képzés
Háztartástan képzés célja, az értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmi sérült) tanulók részére a háztartási tevékenységek, a házkörüli munka bemutatása, megtanítása, gyakorlása, az ehhez szükséges készségek elsajátítása és önálló - részben önálló alkalmazása.
A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: tanulásban akadályozott tanulóknak: angol
Sajátos nevelési igényû tanulók fogadása a tanulmányi területre: enyhén értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott)
középsúlyosan értelmi fogyatékos (értelmileg akadályozott)
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A tanulmányi területre való felvételi kérelmek elbírálási szempontjai:
Felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértôi bizottsági szakvélemény alapján. (Beiratkozáshoz intézménykijelölô határozat szükséges.)
Egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.
Felkészít-e érettségire az iskola: nem.
Egyéb információk: Kollégiumi elhelyezés: minden felvett tanuló kollégiumi ellátása megoldható az intézmény épületében.
Honlap: meixner-egymi.hu
Nyílt napok: 2015. 11. 11., 2016. 03. 11.

Komlói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,
Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium
7300 Komló, Tompa M. u. 14.
OM azonosító: 038441
Tagintézmény: Komlói EGYMI Pécsváradi Tagintézménye
Címe: 7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 4.
Telefon: 72/481-217
E-mail: igazgato@komloiegymi.hu
Honlap: www.komloiegymi.hu
Intézményvezetô: Pappné Csutorás Zsuzsanna
Tagintézmény-vezetô: Jeszán Csabáné Tel.: 72/ 566-615
Beiskolázási felelôs: Györei Oszkárné Tel.: 72/ 794-158

2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK
Képzés helye: Komlói EGYMI
7300 Komló, Tompa M. u. 14.
001 Tagozatkód
Képzés neve: Élelmiszer-, vegyi áru és gyógynövény eladó
(OKJ 31 341 01 rész-szakképesítés)
Felvehetô létszám: 12 fô
— Felvétel: az általános iskolai (tanulásban akadályozott tanulók 7. év végi, 8. félévi) eredmények alapján, szakértôi véleménnyel
— Oktatott idegen nyelv: angol
— A képzés idôtartama: 1+2 év
002 Tagozatkód
Képzés neve: Falusi vendéglátó (OKJ 31 811 01 rész-szakképesítés)
Felvehetô létszám: 12 fô
— Felvétel: az általános iskolai (tanulásban akadályozott tanulók 7. év végi, 8. félévi) eredmények alapján, szakértôi véleménnyel
— Oktatott idegen nyelv: angol
— A képzés idôtartama: 1+2 év
003 Tagozatkód
Készségfejlesztô speciális szakiskolai képzés
Képzés neve: Háztartástan
Felvehetô létszám: 8 fô
— A felvétel az általános iskolai (értelmileg akadályozott tanulók 7. év végi, 8. félévi) eredmények alapján, szakértôi véleménnyel
— OKJ nélküli szakmai képzés
— Oktatott idegen nyelv: — A képzés idôtartama: 2+2 év
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Képzés helye: Komlói EGYMI Pécsváradi Tagintézménye
7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 4.
004 Tagozatkód
Képzés neve: Famegmunkáló (OKJ 31 543 01 rész-szakképesítés)
Felvehetô létszám: 12 fô
— Felvétel az általános iskolai (tanulásban akadályozott tanulók 7. év végi, 8. félévi) eredmények alapján, szakértôi véleménnyel
— Oktatott idegen nyelvek: angol
— A képzés idôtartama: 1+2 év
005 Tagozatkód
Képzés neve: Parkgondozó (OKJ 21 622 02 rész-szakképesítés)
Felvehetô létszám: 12 fô
— Felvétel az általános iskolai (tanulásban akadályozott tanulók 7. év végi, 8. félévi) eredmények alapján, szakértôi véleménnyel
— Oktatott idegen nyelv: angol
— A képzés idôtartama: 1+2 év
006 Tagozatkód
Képzés neve: Virágkötô (OKJ 31 215 02 rész-szakképesítés)
Felvehetô létszám: 12 fô
— Felvétel az általános iskolai (tanulásban akadályozott tanulók 7. év végi, 8. félévi) eredmények alapján, szakértôi véleménnyel
— Oktatott idegen nyelv: angol
— A képzés idôtartama: 1+2 év
007 Tagozatkód
Készségfejlesztô speciális szakiskolai képzés
Képzés neve: Háztartástan-modul
Felvehetô létszám: 8 fô
— A felvétel az általános iskolai (értelmileg akadályozott tanulók 7. év végi, 8. félévi) eredmények alapján, szakértôi véleménnyel
— OKJ nélküli szakmai képzés
— Oktatott idegen nyelv: –
— A képzés idôtartama: 2+2 év
Felkészít-e érettségire az iskola: Igen / Nem
Egyéb információk:
Az intézmény bemutatása
A többcélú intézményt 1956-ban alapították. A székhely intézményhez (Komló) 2010-ben kapcsolták a pécsváradi tagintézményt.
Az intézményben speciális nevelés-oktatás-képzés folyik óvodától a szakiskoláig. A szakképzési évfolyamokon szükséges
az egészségügyi alkalmassági vizsgálat.
Speciális szakiskolai (új OKJ) és készségfejlesztô speciális szakiskolai képzés sajátos nevelési igényû tanulóknak hirdeti
szakképzéseit.
Szakkörök és egyéb tanórán kívüli lehetôségek: sportkör (atlétika, labdarúgás, asztalitenisz, kosárlabda, erôemelés), aerobik, fitnesz, színjátszó kör, kollégiumi klubok.
A gyakorlati képzés Komlón, külsô gyakorlóhelyen (tanulószerzôdéssel) folyik, Pécsváradon tanmûhelyben.
Baranya, Tolna és Somogy megyébôl érkezô tanulókat tudjuk fogadni. Kollégiumi férôhely minden diák számára biztosított térítési díj fizetésével, 4-5 ágyas szobákban. Számítógépek mind az iskolában, mind a kollégiumban elérhetôk.
Az intézményekben iskolai és kollégiumi diákönkormányzat mûködik.
Nyílt tanítási nap:
Komló: 2015. november 18., 08.00-10.45
Pécsvárad: 2015. november 19., 08.00-10.45
Megközelíthetôség, közlekedés
Komló: A város központjában a Tesco áruház közelében található az iskola, jó közlekedési lehetôséggel.
Pécsvárad: Az intézmény a város fôutcáján található, jó közlekedési lehetôségek minden irányból.
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GIMNÁZIUMOK

Gandhi Gimnázium és Kollégium
7629 Pécs, Dobó István utca 93.
Postacím: 7629 Pécs, Komját Aladár utca 5.
OM azonosító: 027415
Telefon: +36 72 239 655
E-mail: info@gandhigimi.hu
Igazgató: Déri Ildikó
Beiskolázási felelôs: Nemes János
Honlap: http://www.gandhigimi.hu/?page_id=31

A 2016/2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK
Az intézmény által indított összes képzési formában a tanuló választása szerint egy idegen nyelvet (angol vagy német), egy cigány nyelvet (beás vagy lovári), valamint cigány népismeret tantárgyat oktatunk.
1. Négyosztályos gimnázium (Tagozatkód: 02)
Felvehetô létszám: 30 fô
— A felvétel: a tanulmányi eredmények alapján, min. 3.50
— A képzés idôtartama: 4 éves (9-12. évfolyam)
— Érettségit adó nappali képzés
2. Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi Programja (Tagozatkód: 04)
Felvehetô létszám: 52 fô
— A felvétel: a tanulmányi eredmények alapján min. 3.00
— A képzés idôtartama: 5 éves (1 elôkészítô év + 4 gimnáziumi év)
— Egyéb: érettségit adó nappali képzés kötelezô kollégiumi bentlakással. A jelentkezés szociális feltételeirôl és egyéb
részleteirôl további információkat találhat intézményünk honlapján a ‘8. osztályosoknak’ menüpont alatt.
3. Belügyi pályaorientációs gimnáziumi képzés (Tagozatkód: 06)
Felvehetô létszám: 30 fô
— Képzési idô: 4 év
— Belügyi pályára elôkészítô, érettségit adó nappali gimnáziumi képzés
4. Katonai pályaorientációs gimnáziumi képzés (Tagozatkód: 08)
Felvehetô létszám: 30 fô
— Képzési idô: 4 év
— Katonai pályára elôkészítô, érettségit adó nappali gimnáziumi képzés
5. Emelt óraszámú informatikai gimnáziumi képzés (Tagozatkód: 10)
Felvehetô létszám: 30 fô
— Képzési idô: 4 év
— Érettségit adó nappali képzés emelt informatikai óraszámmal
Felkészít-e érettségire az iskola: Igen / Nem
Az elôzetes ismeretek beszámítási lehetôségei érettségire való jelentkezés esetén:
Elôzetes ismereteket a törvény által elôírt rend szerint tudunk beszámítani, melyrôl bôvebb felvilágosításért kérjük, keresse intézményünk beiskolázási csoportját.
Felvételi vizsgák típusa/idôpontjai/helyszíne: –
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Egyéb információk:
Kollégiumi elhelyezés: az intézmény saját kollégiumában egy utcányira az iskola épületétôl
Honlap: http://www.gandhigimi.hu/?page_id=31
Nyílt napok: 2015. október 13., 2015. november 24., 2015. december 10., 2016. január 14.
Támogatások Arany János Kollégiumi Programban résztvevôk részére:
ingyenes hazautazás
ingyenes városi tömegközlekedés
ingyenes étkezés
ingyenes kirándulások
ingyenes kollégiumi elhelyezés
ingyenes tankönyvek
ÖSZTÖNDÍJ

Kis Tigris Gimnázium, Szakiskola és Szakközépiskola
7300 Komló, Gagarin utca 4.
OM azonosító: 200475
Telefon: 72/379-413
E-mail: kistigrisgimnazium@gmail.com
Igazgató: Harmat Mária
Fenntartó: A Tan Kapuja Buddhista Egyház
Honlap: www.kistigrisgimi.extra.hu

A 2016/17. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK
01 Gimnáziumi képzés
Telephely: Alsószentmárton – Cím: 7826 Alsószentmárton, Petôfi S. u. 4/a
Tanulmányi terület: általános gimnáziumi képzés
Tanulmányi terület kódja: 001
Munkarend: nappali tagozat
Évfolyamok száma: 4
Kerettanterv: gimnáziumi kerettanterv; nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás
Oktatott idegen nyelvek: az elsô idegen nyelv a beás, a második idegen nyelv az angol
A felvételi kérelmek elbírálásának szempontja a 9. évfolyamra történô beiskolázás esetében: felvétel az általános iskolai
tanulmányi eredmények alapján
Felkészít-e érettségire az iskola: Igen / Nem
Egyéb információk az adott képzésrôl:
Kollégiumi elhelyezés: nincs
Nyílt nap: 2015. december 01. (8.00 órától 12.00 óráig)
Helyszíne: 7826 Alsószentmárton, Petôfi S. u. 4/a
— 50 óra közösségi szolgálat teljesítése kötelezô
— Az intézményen belül: mentorrendszer (fejlesztés, felzárkóztatás és tehetséggondozás); iskolapszichológusi rendszer;
tanulmányi idô alatti – negyedévente szervezett – rugalmas vizsgáztatási rendszer mûködik; „Nyitni a világra“ címû programunk keretében havi tanulmányi utakat szervezünk; tanulói ösztöndíj pályázatok lehetôsége adott.
Honlap: www.kistigrisgimi.extra.hu
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Koch Valéria Általános Iskola, Óvoda, Kollégium
és Pedagógiai Intézet
Címe: 7624 Pécs, Tiborc u. 28/1.
OM azonosító: 200406
Telefon: 0672/ 514-190, 518-638
E-mail: iroda@dus.sulinet.hu
Igazgató: Englenderné Hock Ibolya
Beiskolázási felelôs:Englenderné Hock Ibolya (gimn.)
Honlap: www.kvi-pecs.hu

A 2016/17. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK
Gimnázium – kéttannyelvû német nemzetiségi osztály
Képzés ideje: 4 év
Felvehetô létszám: 2 x 35 fô
Felvételi követelmények:
A felvételi eljárás az általános rend szerint történik. Az általános felvételi eljárás egy fordulóból áll.
Várunk minden olyan tanulót – függetlenül attól, hogy nemzetiségi általános iskolába járt-e aki német nyelvtudással rendelkezik. A hatályos rendelkezés értelmében a tanulóknak a központi felvételi vizsgát is meg kell írniuk. Központi felvételi vizsgát mi is szervezünk. A központi írásbeli vizsga magyar részének eredményét mi nem kérjük, ill. nem vesszük figyelembe. Magyar központi feladatsor helyett német nyelvû, szövegértésen alapuló feladatsort kell a tanulóknak megoldaniuk az általunk meghirdetett felvételi napján a szóbeli vizsga elôtt.
A szóbeli meghallgatás során azt mérjük, hogy a jelentkezôk nyelvtudása elegendô-e ahhoz, hogy részt tudjanak venni a
német nyelvû szaktárgyi órákon. A beszélgetés alapját általános, a tanulók mindennapi életét érintô témák képezik.
Központi írásbeli felvételi vizsga idôpontja:
2016. január 16., szombat 10.00
Pótló központi írásbeli felvételi vizsga:
2016. január 21., csütörtök 14.00
A következô tantárgyak 7. év végén és 8. év félévkor szerzett érdemjegyeit is figyelembe vesszük: német, magyar, matematika, történelem, földrajz vagy biológia, fizika vagy kémia.
SNI tanulók jelentkezése esetén a szakvéleményben szereplô kedvezményeket biztosítjuk.
Mozgássérült tanulókat is tudunk fogadni.
A vizsgázó teljesítményének értékelése a következô arányban történik (összesen 200 pont):
Matematika központi 25%
Német helyi írásbeli 25%
Német helyi szóbeli 25%
Tanulmányi eredmény 25%
Központi felvételi vizsgára 2015. december 8-ig lehet jelentkezni intézményünkben.
Középiskolai jelentkezési határidô: 2016. február 12.
Intézményünk és a partnerintézmények 8. osztályát elvégzett tanulók a helyi felvételi vizsga nélkül, a tanulmányi eredményük rangsorolásával tanulhatnak tovább a gimnáziumban. (A 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredményeket
vesszük figyelembe a következô tárgyakból: német nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, fizika vagy kémia, földrajz vagy biológia.) A központi felvételi vizsgát nekik is meg kell írniuk.
Oktatott idegen nyelvek: angol
Felkészít-e érettségire az iskola: Igen / Nem
Felvételi vizsgák típusa/idôpontjai/helyszíne:
Helyi felvételi vizsga: 2016. február 20. szombat 9.00
Pótfelvételi vizsga: 2016. február 25. csütörtök 14.00
Helyszín: Koch Valéria Iskolaközpont, Pécs Tiborc u. 28/1.
Egyéb információk:
Az iskola programjának szerves része a magyarországi német kultúra, a hagyományok megismerése, ápolása és a jelenkor
német kulturális értékeinek közvetítése.
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Osztrák, német, angol és erdélyi cserekapcsolataink révén kiemelkedô teljesítményt nyújtó tanulóinknak és mûvészeti csoportjainknak tanulmányutakat szervezünk (Gnas, Oberhausen, München, Berchtesgaden, Wertheim, Kovászna).
A 12. osztályosok megszerzik a külföldön is elfogadott Sprachdiplom-ot, amely felsôfokú nyelvvizsgának felel meg. Az
érettségi bizonyítvány az érettségi szintjétôl függôen német nyelvi felsô-, közép-, ill. alapfokú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékû. Arra törekszünk, hogy angol nyelvbôl is nyelvvizsgával zárják a képzést.
Az iskola saját kollégiummal rendelkezik, a 9. évfolyam tanulóinak kivétel nélkül biztosítjuk a helyet.
Nyílt nap külsôs 8. osztályosoknak: 2015. október 14. szerda, 9.00
Elôkészítô a német nyelvû szaktárgyi oktatásra:
2015. okt. 16., nov.6. 13. 20. 27., dec. 4. (önköltséges: 10.000 Ft, 6 alkalommal, heti 1 x 4 óra, péntekenként 14.30-tól)
Az iskola megközelíthetô a távolsági buszpályaudvartól a 30-as busszal (Vásárcsarnok) a végállomásig (Kürt u. - Klinikák)

Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium
7700 Mohács, Szepessy tér 6.
OM azonosító:027401
Telefon: 69/ 311-255
E-mail: kkgmohacs@freemail.hu
Honlap: www.mohacsikisfaludy.hu
Igazgató: Nádasdiné Szanyi Judit
Beiskolázási felelôs: Laczkó Zsuzsanna
A 2016/17. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK
Hatosztályos tagozat: 01 kód – felvehetô maximális létszám: 34 fô
— jelentkezés: közvetlenül az iskolában, jelentkezési lapok: az iskola portáján
— az általános iskolában tanult nyelv folytatása kötelezô (angol vagy német, vagy német nemzetiségi nyelv)
— idegen nyelv oktatása magas óraszámban
— DSD I. (8. évfolyam, A2/B1 szint) ill. DSD II. (végzôs évfolyam, B2/C1 szint) nyelvvizsga lehetôség német nyelvbôl
— 9. évfolyamtól 2. idegen nyelv (angol, német, francia); 10. évfolyamtól emelt óraszámban
— természettudományos tantárgyak magasabb óraszámú oktatása
— hetedik évfolyamon kötelezôen úszás
Ötévfolyamos nyelvi elôkészítô tagozat: kezdô angol – 02 kód
— felvehetô maximális létszám: 18 fô
— az általános iskolában már tanult német nyelvet tovább kell tanulni, az angol nyelv kezdô szintrôl indul
— mindkét nyelv magas óraszámú oktatása
— német nyelvbôl a német állam által szervezett B2/C1 szintû DSD II. nyelvvizsga tehetô a 12. évfolyamon
— informatika tantárgy kiugróan magas óraszámú oktatása
— felkészítés az informatika érettségire, ECDL vizsgára
— a kötelezô és választott érettségi tantárgyakból plusz óraszámban is (választás szerint) felkészítünk
— 9. évfolyamon kötelezô úszás
Ötévfolyamos nyelvi elôkészítô tagozat: haladó angol – 03 kód
— felvehetô maximális létszám: 18 fô
— haladó angol tagozaton a nyelvet általános iskolában több évig kell tanulni (osztályzat legyen belôle!)
— 2. idegen nyelvnek választható német vagy francia
— mindkét idegen nyelv magas óraszámú oktatása
— informatika tantárgy kiugróan magas óraszámú oktatása
— felkészítés az informatika érettségire, ECDL vizsgára
— a kötelezô és választott érettségi tantárgyakból plusz óraszámban is (választás szerint) felkészítünk
— 9. évfolyamon kötelezô úszás
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4 évfolyamos tagozat: emelt óraszámú haladó német – 04 kód
— felvehetô maximális létszám: 34 fô
— a német nyelvet az általános iskolában több tanéven át tanulni kellett (osztályzat legyen belôle!)
— 4 tanéven keresztül 2 nyelvet kell tanulni, választható 2. idegen nyelv: angol, francia
— a 2. idegen nyelv magasabb óraszámú oktatása 11. és 12. évfolyamon
— a német nyelv emelt óraszámú oktatása mellett a természettudományos tárgyak magasabb óraszámú oktatása
— német tagozaton a német állam által szervezett B2/C1 szintû DSD II. nyelvvizsga tehetô a 12. évfolyamon
— a kötelezô és a választott érettségi tárgyakból plusz óraszámban is (választás szerint) felkészítünk
— 9. évfolyamon kötelezô az úszás
4 évfolyamos tagozat: emelt óraszámú haladó német nemzetiségi nyelvoktató – 05 kód
— felvehetô maximális létszám: 18 fô
— a német nyelvet az általános iskolában több tanéven át tanulni kellett (osztályzat legyen belôle!)
— az oktatás nyelve a magyar nyelv
— 4 tanéven keresztül 2 nyelvet kell tanulni, választható 2. idegen nyelv: angol, francia
— a 2. idegen nyelv magasabb óraszámú oktatása 11. és 12. évfolyamon
— a német nyelv emelt óraszámú oktatása mellett heti 1 óra német népismeret
— a német állam által szervezett B2/C1 szintû DSD II. nyelvvizsga tehetô a 12. évfolyamon
— a kötelezô és a választott érettségi tárgyakból plusz óraszámban is (választás szerint) felkészítünk
— 9. évfolyamon kötelezô az úszás
4 évfolyamos általános tagozat emelt óraszámú informatikával – 06 kód
— felvehetô maximális létszám: 18 fô
— az informatika magasabb óraszámú oktatása mind a négy évfolyamon
— felkészítés informatika érettségire, ECDL vizsgára
— 9. évfolyamon az úszás kötelezô
Felvételi vizsga:
A hatosztályos tagozatra jelentkezôknek nincs felvételi vizsga a 9. évfolyamra jelentkezôknek központi felvételi írásbeli
magyarból és matematikából. Felvételi pontszámot a hatosztályos tagozatra jelentkezôknél az általános iskolás osztályzatokból (hatodikos félévi) számoljuk az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, tanult idegen nyelv. A 9. évfolyamra jelentkezôknél a felvételi pontokat a hetedikes év végi és a nyolcadikos félévi osztályzatok, valamint a felvételi vizsga eredménye alapján számoljuk ki, úgy hogy mindkét összetevô 50-50%-ban szerepel.
A jelentkezési laphoz mellékelni kell a központi írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó értékelô lap másolatát.
A vidéki diákok számára a megyei kollégium biztosít ellátást Mohácson, az iskola menzáján az ebédelési lehetôség adott.
Honlap: www.mohacsikisfaludy.hu
Nyílt napok: 2015. november 3-5.

71

www.facebook.com/palyavalasztasbaranya

Pécsi Apáczai Csere János Általános iskola, Gimnázium, Kollégium,
Alapfokú Mûvészeti Iskola
7632 Pécs, Apáczai krt. 1.
OM azonosító: 027399
Telefon: 72-550 613
E-mail: gimnazium@educentrum.hu
Honlap: www.educentrum.hu
Igazgató: Ulrich Magdolna
Beiskolázási felelôs: Minárik Tamás ig.h.

A 2016/17. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK
001 angol-magyar két tanítási nyelvû osztály (4 éves képzés) 1 osztály
002 négyosztályos gimnázium – informatika, emelt óraszámú / fél osztály
003 négyosztályos gimnázium – humán szolgáltatás, társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek / fél osztály
004 négyosztályos gimnázium – angol, emelt óraszámú / fél osztály
005 négyosztályos gimnázium – német, emelt óraszámú (nemzetiségi nyelvoktató) / fél osztály
A felvételik idôpontja:
Központi írásbeli felvételi minden osztályunkba: 2016. 01.16.
Szóbeli felvételik a 001, a 004 és a 005 tagozatkódú osztályainkba: 2016. február 16., 17., 18. 14 óra (a három idôpont közül tetszés szerint lehet választani).
A szóbeli felvételik helyszíne: Gimnázium, 7632 Pécs, Apáczai krt.1.
A felvételnél a tanulók értékelése:
A 002 és 003 kódszámú képzésre jelentkezés esetén (nincs szóbeli vizsga): max. 200 pont
A központilag szervezett írásbeli vizsga eredménye: az összpontszám 50%-a (100 pont)
Az általános iskolai tanulmányi eredmények: az összpontszám 50%-a (100 pont)
A 001, 004 és 005 kódszámú képzésre jelentkezés esetén (van szóbeli vizsga): max. 200 pont
A központilag szervezett írásbeli vizsga eredménye: az összpontszám 50%-a (100 pont)
Az általános iskolai tanulmányi eredmények: az összpontszám 25%-a (50 pont)
A szóbeli meghallgatás eredménye: az összpontszám 25%-a (50 pont)
Információk a képzésekrôl:
Az angol-magyar két tanítási nyelvû osztály
— A továbbtanuláshoz, késôbb a munkába álláshoz valódi versenyelônyt nyújtó, stabil nyelvtudáshoz juttat a képzés.
— A két tannyelvû érettségi bizonyítvány – az eredménytôl függôen – alap-, illetve felsôfokú (iskolánkban a tanulók több
mint 90%-a felsôfokú minôsítést szerez) állami nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékû.
— Erre a tudásra a diákok úgy tesznek szert, hogy a nyelv nagy óraszámú és magas színvonalú oktatása mellett – kellô
elôkészítés után – angolul tanítjuk nekik az egyetemes történelmet, a matematikát, a biológiát és a földrajzot.
— Anyanyelvi lektorunk az angol nyelvterületek civilizációjával, kultúrájával, zenéjével, táncaival is megismerteti diákjainkat.
— Az osztály tanulóinak európai uniós lehetôségeit növelendô emelt szintû felkészítést kínálunk francia, illetve német
nyelvbôl is.
— Egy-egy modul erejéig európai uniós ismereteket és pénzügyi ismereteket is tanítunk.
— Comenius projektjeink, külföldi tanulmányi kirándulásaink révén nemzetközi tapasztalatokat, élményeket is szereznek
diákjaink.
— A négyéves képzésbe bárki bekapcsolódhat, aki már több éve tanulja az angol nyelvet, és sikeres felvételit tesz.
— A szóbeli felvételi anyaga kötetlen beszélgetés, mely az általános iskolában használt angol nyelvi tankönyvek szóbeli
témáira épül, különös tekintettel a középhaladó (pre-intermediate) szintre. Emellett önálló témakifejtés képek alapján,
melynek célja tájékozódás a tanulók szókincsérôl, kreativitásáról és az adott témakörökben való jártasságáról.
Az emelt óraszámú angol fél osztályban
— magas szintû, a továbbtanuláshoz és késôbb a munkába álláshoz szükséges nyelvismeret megszerzése a cél.
— A képzésen az emelt szintû érettségivel elérhetô középfokú nyelvvizsgára készítjük fel a tanulókat, heti 6, a 12. évfolyamon 7 órában.
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— Az osztályba az általános iskolai angoltanulással, felvételivel lehet bekerülni.
— A szóbeli felvételi kötetlen beszélgetés, amely az általános iskolában használt angol nyelvi tankönyvek általános témáin alapul. Ezt egészíti ki az önálló témakifejtés képek alapján.
Az emelt óraszámú informatika
— képzésen közép- és emelt szintû érettségire készítjük fel a tanulókat, amivel lehetôséget biztosítunk az ECDL végzettség megszerzésére is.
— Géptermeink megfelelô környezetet biztosítanak irodai alkalmazásoknak, programfejlesztéseknek vagy multimédia-készítési feladatoknak.
— A tananyag felöleli a mindennapok alkalmazási területeinek ismeretkörét, jól elôkészíti az ilyen irányban továbbtanulni szándékozókat a felvételire, de praktikus tudást és gyakorlatot is biztosít akár az érettségi utáni munkavállalásra is.
A német nemzetiségi nyelvoktató képzésen
— felkészítjük tanulóinkat az emelt szintû érettségire (mellyel a középfokú nyelvvizsga érhetô el), illetve a nemzetközileg elismert felsôfokú „DSD/DeutschesSprachdiplom” nyelvvizsgára.
— Diákjaink heti 5-6 órában tanulják a nyelvet, valamint a népismeret keretében megismerkednek a Magyarországon élô
német kisebbség történetével, néprajzával, irodalmával is.
— Partnerkapcsolataink, projektjeink, tanulmányi kirándulásaink, valamint a PAD hálózati tagságunk révén elérhetô ösztöndíjak lehetôséget teremtenek az anyanyelvi környezet megtapasztalására is.
— Az osztályba az általános iskolai némettanulással, felvételivel lehet bekerülni.
— A szóbeli felvételi kötetlen beszélgetés, mely az általános iskolában használt német nyelvi tankönyvek általános témáin alapul. Ezt egészíti ki az önálló témakifejtés képek alapján.
Humán szolgáltatás, társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek képzés
— A középiskolai kínálatban egyedülálló képzés többféle tudományterületbe nyújt betekintést, így sok irányban ösztönzi
a pályaválasztást, sokféle pálya felé nyitja meg az utat a tanulók számára.
— Azoknak ajánljuk, akik a gimnázium elvégzése után pszichológusok, szociológusok, szociálpolitikusok, szociális munkások, politológusok, jogászok, rendôrök, tanárok, tanítók, óvónôk, gyógypedagógusok szeretnének lenni, ill. szívesen
foglalkoznak emberekkel.
— A képzésünkre épülô továbbtanulási irány késôbb növeli az ifjak munkaerôpiaci esélyeit, akár nemzetközi viszonylatban is.
— A képzés megismerteti a tanulókat a társadalom törvényszerûségeivel, állampolgári, jogi, uniós és gazdasági, pénzügyi
ismeretekkel, az emberi viselkedés lélektanával, fejlôdéspszichológiával, az intézményi segítségadás formáival.
— A felkészítésnek az elméleti tudás nyújtása mellett része a gyakorlattal történô ismerkedés is.
Az iskola bemutatása
Gimnáziumunk a 30 éve pedagógiai innovációként létesült Nevelési Központ tagintézménye. Aki hozzánk jön, a tanárok és diákok elfogadó közösségében formálhatja személyiségét, szerezheti meg a boldogulásához szükséges versenyképes tudást.
A nálunk tanulható idegen nyelvek: angol, német, francia, orosz
Emelt szintû érettségire készítjük föl diákjainkat
— a kötelezô érettségi tantárgyakból, nyelvekbôl,
— informatikából, társadalomismeretbôl, testnevelésbôl, illetve igény szerint biológiából, kémiából.
Szakkörök, tanórán kívüli, szabad idôs tevékenységek:
— Anyanyelvápoló kör, európai uniós szakkör, sport (kosárlabda, foci, úszás), filmklub, újságíró szakkör, táncszakkör,
énekkar, zenetanulás, egyéni és csoportos tehetségfejlesztés, felzárkóztató foglalkozások.
— Iskolánk páratlan adottsága, hogy különféle nevelési és közmûvelôdési intézmények épületegyüttesének része.
— Tanulóink rendelkezésére áll
– a gimnáziumi idegen nyelvi könyvtáron kívül a 70 000 kötetes, modern információhordozókkal is felszerelt könyvtár;
– a színház- és mozitermet tartalmazó mûvelôdési ház;
– a mûvészeti iskola;
– az uszodával, kistermekkel és sportcsarnokkal, konditeremmel, szabadtéri sportpályákkal ellátott sportegység.
Iskolánk tehetséges tanulói számára a Tehetségpontként mûködô Nevelési Központ kiváló szakmai hátteret biztosít.
Gimnáziumunkban a mindennapi gyakorlati életben szükséges pénzügyi, gazdasági ismereteket a Pénzügyi Oktatási Program keretében tanítjuk. Iskolánk tagja a Magyar Nemzeti Bank kezdeményezésére létrejött Pénziránytû hálózatnak.
A gimnázium épülete lifttel ellátott, így mozgásukban akadályozott tanulókat is tudunk fogadni.
Menzánkon étkezhetnek diákjaink.
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Kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani a gimnáziumhoz közeli középiskolai kollégiumban a hozzánk felvételt nyert vidéki
tanulóknak.
Nyílt napjaink idôpontjai: 2015. október 21. és november 24. (8 órától tájékoztató a Nevelési Központ színháztermében, majd
óralátogatási lehetôségek a gimnáziumban).
Ingyenes felvételi elôkészítôk indulnak októberben:
— angol: csütörtök 15.00- 15.45 óra
— német: hétfô 14.30-15.15 óra
— matematika szerda 14.30-15.15 óra
— magyar nyelv és irodalom: szerda 15.20-16.05 óra

Pécsi Janus Pannonius Gimnázium
7621 Pécs, Mária u. 2-4.
OM azonosító: 027407; telephely kódja: 001
Telefon: 72/310-911
E-mail: isi@janus-pecs.sulinet.hu;
Honlap: www.janus-pecs.sulinet.hu
Igazgató: Ritter Attila
Beiskolázási felelôs: Ornódi Zsuzsanna

Induló osztályok 2016/2017
Szakok azonosító száma Osztálytípusok
2 négyosztályos gimnáziumi osztály
001
1/2 matematika emelt szintû
002
1/2 informatika emelt szintû
003
1/2 német emelt szintû
004
1/2 angol emelt szintû
005
2 tehetséggondozó hatosztályos gimnáziumi o.
– emelt szintû matematika,
– vagy általános képzéssel

Felvételi idôpontok
Közös központi írásbeli Szóbeli
01.16. (szombat)
02.20. (szombat)
10.00
8.00
10.00
8.00
10.00
8.00
10.00
8.00
01.16. (szombat)
02.19., 20. és 22.
10.00
(pént., szomb., hétfô)
elôzetesen közölt
beosztás szerint

Felvételi elôkészítôk kezdô idôpontja és rendje
Angol emelt szint (angol nyelv)
október 5-tôl (hétfô)
15.00
Német emelt szint (német nyelv)
október 5-tôl (hétfô)
15.00
Matematika emelt szint, és informatika emelt szint
október 5-tôl (hétfô)
15.00
(matematika)
Hatosztályos gimnáziumi osztály (matematika, magyar)
október 9-tôl (péntek)
15.00
Az elôkészítôkön való részvétel ingyenes, a hetente tartandó foglalkozásokba menet közben is be lehet kapcsolódni.

október 3.
november 11.
november 11.

8.00-12.00
7.30-11.00
17.00

október 3.
október 9.
november 10.
december 1.
január 11.
február 8.

9.00-12.00
15.00
7.30-11.00
17.00
17.00
17.00

74

Négyosztályos nyílt napok és szülôi tájékoztatók
Nyílt nap a nyolcadikos tanulók és szüleik részére
Nyílt nap a nyolcadikos tanulók és szüleik részére
Felvételi tájékoztató a nyolcadikos tanulók és szüleik részére
Hatosztályos nyílt napok és szülôi tájékoztatók
Nyílt nap a hatosztályos gimnáziumba készülô (hatodikos) tanulók és szüleik részére
Felvételi tájékoztató a hatosztályos gimnáziumról
Nyílt nap a hatosztályos gimnáziumba készülô (hatodikos) tanulók és szüleik részére
Felvételi tájékoztató a hatosztályos gimnáziumról
Felvételi tájékoztató a hatosztályos gimnáziumról
Felvételi tájékoztató a hatosztályos gimnáziumról
Az intézmény egyedi azonosító száma: 027407
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Célszerû a közös, központi felvételire iskolánkba leadni a jelentkezési lapot.
Ennek határideje: 12. 08.
Iskolánk által szervezett tantárgyi és egyéb versenyek
Matematikaverseny a 6., 7. és 8. évfolyam számára
november 5. (csütörtök)
Angol nyelvi verseny a 6. és 8. évfolyam számára:
november 9. (hétfô)
Német nyelvi verseny a 8. évfolyam számára:
november 9. (hétfô)
A versenyeinkre való név szerinti jelentkezés határideje: november 3. (kedd)

15.00
15.00
15.00

Rövid tájékoztató a négyosztályos képzésrôl
Az idén 103 éves iskola az alábbi képzéseket indítja a jövô tanévben.
Az emelt szintû idegen nyelvi osztályban (emelt szintû angol 004 - vagy emelt szintû német 003) emelt óraszámban tanítjuk az elsô idegen nyelvet, mely a tanulók választása alapján angol vagy német lehet. A választott nyelv heti óraszáma évfolyamonként 5-6-5-5. 11. évfolyamtól kezdve az óraszám heti 7 is lehet. A többi tantárgyból általános képzést folytatunk.
Ezt a képzést azoknak a diákoknak ajánljuk, akik a választott nyelvbôl már az általános iskolában is jól megalapozták tudásukat, és akik a klasszikus, általános jellegû gimnáziumi képzés mellett magas szinten kívánják elsajátítani az angol vagy
a német nyelvet. Az általános jellegû képzés mellett 11. és 12. évfolyamon széleskörû választható órakerettel segítjük elô
a közép- és emelt szintû érettségire történô felkészülést és a sikeres továbbtanulást.
Az emelt szintû matematika osztály (001) megyénkben egyedüliként mûködô képzési forma. Itt évfolyamonként heti 6 órában tanítjuk a matematikát, miközben az elsô idegen nyelv -– amely német vagy angol nyelv lehet – óraszáma is magas,
heti 4-5 óra.
A többi tantárgyból általános képzést folytatunk úgy, hogy a matematikát, informatikát és az idegen nyelveket csoportbontásban tanítjuk.
Ezt a képzést azoknak a diákoknak ajánljuk, akik különös tehetséget és érdeklôdést mutatnak a matematika iránt, akik ezzel a tárggyal kívánnak továbbtanulni a különbözô felsôoktatási intézményekben (közgazdasági és mûszaki egyetemek, tudományegyetemek, pénzügyi-számviteli fôiskolák stb.).
11-12. évfolyamon széleskörû választható órakerettel segítjük a közép- és emelt szintû érettségire és a továbbtanulásra való felkészülést.
Az emelt szintû informatika (002) osztályban emelt óraszámban tanítjuk az informatikát, melynek heti óraszáma évfolyamonként 3-3-4-4 óra. Az oktatás hálózati rendszerbe állított 2x20 géppel korszerûen felszerelt és szélessávú internet-kapcsolattal rendelkezô szaktantermekben folyik. A gépekhez való hozzáférést délután szakköri formában és szabad sávban is
biztosítjuk a diákok számára. A többi tantárgyból általános képzést folytatunk úgy, hogy a matematikát, informatikát és
idegen nyelveket csoportbontásban tanítjuk, valamint a matematika óraszámát 1 órával megemeljük.
9. és 10. évfolyamon a tanulók fizikából, kémiából vagy biológiából +1 órát választhatnak.
A négy évfolyamos képzésben második idegen nyelvként angolt, németet, franciát vagy latint választhatnak a diákok,
melynek heti óraszáma 3-4 óra. Második idegen nyelvbôl francia és latin nyelvi csoportot csak elegendô számú jelentkezô esetén tud indítani iskolánk. Egyéni kérésre szakköri keretben harmadik idegen nyelvként orosz nyelvi csoportokat is
indítunk.
Felvétel a négyosztályos gimnáziumba
Minden négy évfolyamos gimnáziumi osztályba való felvételhez kötelezô a központi írásbeli felvételi megírása. A négyosztályos gimnáziumi osztályokba (matematika, német, angol) szóbeli felvételit is tartunk.
A szóbeli felvételire már csak a központi írásbeli felvételiken megfelelô szintet elérô tanulókat hívjuk be. A behívott tanulók névsorát és a szóbeli felvételi idôbeosztását február 18-án (csütörtök) déltôl függesztjük ki az iskola portáján és jelentetjük meg a honlapunkon. Szóbeli felvételi vizsgát a matematika tagozaton és az emelt szintû informatika osztályban matematikából, az emelt óraszámú idegen nyelvi osztályban a választott nyelvbôl (német vagy angol) tartunk.
A szóbeli felvételi vizsgán, illetve beszélgetésen a tanulóknak be kell mutatniuk a 8. osztályos ellenôrzôjüket is. A sikeres
felvételi vizsga mellett – a készségtantárgyak kivételével – figyelembe vesszük a tanulók 7. év végi és 8. félévi tanulmányi eredményét is. Kiemelkedô városi, megyei, országos, tanulmányi versenyek eredményei a felvételi szóbeli része alól
mentességet jelenthetnek. A mentesség iránti kérelmet és az igazoló okmányok fénymásolatát a jelentkezési lapokkal
együtt kell eljuttatni az iskolába. A mentességrôl minden esetben az intézményvezetô dönt.
Rövid tájékoztató a 23 éves hatosztályos képzésrôl
Az idén 103 éves gimnáziumunkban indított hatosztályos képzés immár 23 éves múltra tekint vissza. Az 1992 óta mûködô hatosztályos gimnáziumi képzésünkbôl kikerülô tanulók 95-98%-át veszik fel egyetemekre.
Ezekbe a tehetséggondozó osztályokba azokat a hatodik osztályt befejezô tanulókat várjuk, akik az általános iskolában osztálytársaiknál gyorsabban haladnak a tanulásban, több ismeret mélyebb elsajátítására vágynak, tudatosan készülnek a felsôfokú tanulmányokra.
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Igazi újdonsága az idei évnek, hogy a szülôk hosszú évek óta tartó kívánságát figyelembe véve elindítjuk a hatosztályos
gimnáziumban is az emelt szintû matematikaképzést, amit a köznyelv röviden csak matematika tagozatnak hív. Ezt a képzést választható keretben a felvett tanulók 1/4 része számára kínáljuk.
A már felvett tanulók általános tehetséggondozó képzésben részesülnek, ahol 9. évfolyamtól kezdve biológia, kémia, fizika vagy földrajz orientációt is választhatnak. Ez azt jelenti, hogy a széles körû alapozás mellett a választott terület óraszámainak fokozatos növelésével, és a választott területhez tartozó kompetenciák elmélyítésével a tanulók egyre mélyebb ismereteket sajátítanak el. A választott területek átjárhatók, hiszen a plusz óraszámok nem az ismeretek bôvülését, hanem
mélyítését szolgálják. Az alapozó és orientációs szakasz után a 11-12. évfolyamon széleskörû választható órakerettel segítjük a közép- és emelt szintû érettségire történô felkészülést és a sikeres továbbtanulást.
Az elsô idegen nyelvet, mely a tanulók választása szerint német vagy angol nyelv, heti 3-5 órában, a második idegen nyelvet (angolt, németet, franciát, latint) heti 2-4 órában tanítjuk. Egyéni kérésre szakköri keretben harmadik idegen nyelvként
orosz nyelvi csoportokat is indítunk.
Felvétel a hatosztályos gimnáziumba
Az iskolánkba jelentkezô tanulók közös, központi írásbeli felvételin vesznek részt, melyre december 11-ig az iskolánkban
beszerezhetô nyomtatványon lehet jelentkezni. A közös írásbeli felvételi vizsga jelentkezési lapja gimnáziumunk portáján
december 1-tôl átvehetô. Ezt a lapot – amely nem azonos a felvételi jelentkezési lappal – célszerû közvetlenül iskolánkba
eljuttatni.
A központi írásbeli felvételire január 16-án szombaton 10.00-kor kerül sor iskolánkban. A közös, központilag kiadott felvételi olvasási-szövegértési és matematikai gondolkodtató feladatokat tartalmaz. A kijavított írásbeli dolgozatok értékelô
lapja az iskolánkban január 25-én vehetô át. Az elért pontszám ismeretében a középiskolai jelentkezési lapokat február 12ig kell benyújtani iskolánkba.
A felvételi eredményeket a központi írásbeli felvételi, a szóbeli felvételi, valamint az ötödik év végi és a hatodik félévi osztályzatok (kivéve a készségtárgyakat) alapján állapítjuk meg. A 6. félévi eredmények ellenôrzése érdekében a tanulók a
szóbeli felvételin bemutatják ellenôrzô könyvüket. A szóbeli felvételire a gimnázium portáján febr. 18-án (csütörtök) déltôl kitett, és a honlapunkon megjelentetett idôbeosztás szerint február 19-én (péntek) 14.00-tól, február 20-án (szombat)
8.00-tól, és február 22-én (hétfô) 14.00-tól kerül sor.
Az emelt szintû matematika képzésre jelentkezôk ugyancsak a 05 kódszámot írják be a jelentkezési lapra, de a megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni: „emelt szintû matematika”.
A felvételi jelentkezési lap gimnáziumunk portáján január 12-tôl szerezhetô be. A felvételi jelentkezési lap mellé tájékoztatót adunk, amely minden lényeges információt tartalmaz. A felvételi jelentkezési lapok beérkezésének határideje február 12. A jelentkezési lapot nem kell aláíratni az általános iskolai osztályfônökkel és igazgatóval.
A felvételi pontok számításának módja a négy- és hatosztályos gimnáziumban
Összpontszám = m + sz + t + a
m
sz
t
a

– a közös központi matematika felvételi pontszáma (max. 50 pont)
– a közös központi szövegértés felvételi pontszáma (max. 50 pont)
– a szóbeli felvételi pontszáma (max. 50 pont)
– a tanulmányi eredményekbôl az alábbiak szerint számított pontszám:
— Kiszámoljuk az 5. (négyosztályosban a 7.) év végi és a 6. (négyosztályosban a 8.) félévi tanulmányi átlagok (készségtárgyak kivételével) átlagát.
— 4,00 vagy gyengébb átlag esetén a=0 pont
— 4,00 feletti átlag esetén a=0,02-onként 1 pont (például: 4,1 esetén a= 5 pont, 4,5 esetén a= 25 p., 5,00 esetén a= 50 p.)
Ez azt jelenti, hogy az írásbelik pontszáma maximum 100 pont (max. 50%), a szóbeli felvételi pontszáma maximum 50
pont (max. 25%), a tanulmányi átlagok pontszáma maximum 50 pont (max. 25%) lehet az elérhetô 200 pontból.
Kiemelkedô városi, megyei, országos tanulmányi versenyek eredményei a felvételi szóbeli része alól mentességet jelenthetnek. A mentességrôl, a benyújtott dokumentumok alapján minden esetben az intézményvezetô dönt.

Pótfelvételi:
A központi írásbeli felvételi pótló idôpontja minden osztály esetén: 01. 21. 14.00
Szóbeli pótfelvételi vizsgát csak azoknak a tanulóknak tartunk, akik a szóbeli felvételi vizsgán (betegség, egyéb ok) nem tudnak
részt venni, s ezt az iskola vezetésével egyeztetik.
A szóbeli pótfelvételi idôpontja: 02. 25. 14.00
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Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium
Címe: 7629 Pécs, Dobó I. u. 35-37.
OM azonosító: 027398
Telefon: 72/539-040
E-mail: titkarsag@kodaly-pecs.sulinet.hu
Igazgató: Gaál Tibor (2016. február 20-ig Nagy Éva intézményvezetô-helyettes)
Beiskolázási felelôs: Béres Andrásné intézményvezetô-helyettes
Honlap: www.kodaly-pecs.sulinet.hu

A 2015/16. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK
1. Tagozatkód: 01
Képzés neve: magyar-olasz két tanítási nyelvû
Felvehetô létszám: 35 fô
Információk az adott képzésrôl: Az osztályban 5 éves képzés folyik. Célnyelvi elôképzettséget nem kíván az iskola. Cserekapcsolatai révén a képzési idô alatt lehetôséget biztosítunk az adott nyelvterülethez tartozó országban történô nyelvgyakorlásra. Az oktatás anyanyelvi tanárok bevonásával folyik. Az érettségi bizonyítvány olaszországi egyetemekre történô
jelentkezésre is jogosítja a tanulókat.
A tagozaton oktatott másik idegen nyelv: angol, német, de az utolsó két évben spanyol nyelvet is tanulhatnak diákjaink.
2. Tagozatkód: 02
Képzés neve: hatosztályos ének-zene speciális és általános tantervû
Felvehetô létszám: 35 fô
Információk az adott képzésrôl: A képzés idôtartama 6 év. Az osztályban a hangszeres elôképzettség nem követelmény.
Európai hírû kórusaink számtalan fesztiválon szerepeltek sikeresen. Rádió, TV és CD felvételek igazolják a magas szintû
munkát. Az elsô idegen nyelv: angol vagy német. A tanulók 9. osztálytól választhatnak olasz, spanyol és francia nyelvet.
3. Tagozatkód: 03
Képzés neve: humán emelt tantervû
Felvehetô létszám: 18 fô
Információk az adott képzésrôl: 4 éves gimnáziumi képzés. Az osztályban a humán tárgyakat – magyar nyelv és irodalom, történelem – magasabb óraszámban tanítjuk a reáltantárgyak heti óraszámának terhére.
Az elsô idegen nyelv: angol, német, második idegen nyelvként olaszt, spanyolt, franciát választhatnak a tanulók.
4. Tagozatkód: 04
Képzés neve: általános tantervû
Felvehetô létszám: 18 fô
Információk az adott képzésrôl: 4 éves gimnáziumi képzés. Az osztályba azon tanulók jelentkezést várjuk, akik késôbb
fogják eldönteni a továbbtanulás irányát.
Az elsô idegen nyelv: angol, német, második idegen nyelvként olaszt, spanyolt, franciát választhatnak a tanulók.
5. Tagozatkód: 05
Képzés neve: magyar-spanyol két tanítási nyelvû
Felvehetô létszám: 35 fô
Információk az adott képzésrôl: Az osztályban 5 éves képzés folyik. Célnyelvi elôképzettséget nem kíván az iskola. Cserekapcsolatai révén a képzési idô alatt lehetôséget biztosítunk az adott nyelvterülethez tartozó országban történô nyelvgyakorlásra. Az érettségi bizonyítvány spanyolországi egyetemekre történô jelentkezésre is jogosítja a tanulókat.
A tagozaton oktatott másik idegen nyelv: angol, német, de az utolsó két évben olasz nyelvet is tanulhatnak diákjaink.
Felvételi követelmények
A 6 osztályos gimnáziumi osztály kivételével a felvétel: központi írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvbôl és matematikából. A felvételi rangsor megállapításánál ennek eredményét és az általános iskola 7. év végi. illetve a 8. félévi tanulmányi eredményeit vesszük figyelembe 50-50%-os arányban. A két tanítási nyelvû osztályokba jelentkezô tanulóknak motivációs szóbeli beszélgetésen kell részt venniük. Ezen az elbeszélgetésen felvételi pontszám nem szerezhetô.

77

www.facebook.com/palyavalasztasbaranya

Központi írásbeli felvételi
ideje: 2016. január 16. 10.00 óra
helye: Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium 7629 Pécs, Dobó I. u. 35-37.
A 6 osztályos képzésbe jelentkezôknek írásbeli felvételi nincs. Az 5. év végi és a 6. félévi tanulmányi eredmények alapján állapítjuk meg a felvételi rangsort. Az ének-zene tagozatra jelentkezôknek alkalmassági meghallgatáson kell részt venniük.
A felvételt nyert vidéki tanulóknak kollégiumi elhelyezést biztosítunk.
Felkészít-e érettségire az iskola: Igen / Nem
Egyéb információk:
Honlap: www. kodaly-pecs.sulinet.hu
Facebook: Az iskola hivatalos facebbok oldala a honlapról elérhetô
Interaktív nyílt nap: 2015. december 3. 8.00 órától

Pécsi Leôwey Klára Gimnázium
Címe: 7621 Pécs, Szent István tér 8-10.
OM azonosító: 027397
Telefon: 06-72- 518-460
E-mail: leowey.gimnazium.pecs@gmail.com
Igazgató: Dr. Zalay Szabolcs
Beiskolázási felelôs: Dr. Sárkányné Lengyel Mária igh.
Honlap: www.leoweypecs.hu

A 2016/17. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK
01 Általános tantervû képzés emelt óraszámú középhaladó angol nyelvvel (heti 6 óra angol)
4 éves képzés
Felvehetô létszám: 34 fô
Második idegen nyelvként heti 3 órában (kellô számú jelentkezô esetén) választható nyelvek: német, francia, olasz, spanyol. A 11-12. évfolyamon minden érettségi tantárgyként választható tárgyból felkészítés emelt szintû érettségire.
02 Általános tantervû képzés emelt óraszámú középhaladó német nyelvvel (heti 6 óra német)
4 éves képzés
Felvehetô létszám: 14 fô
Második idegen nyelvként heti 4 órában angol nyelv.
A 11-12. évfolyamon minden érettségi tantárgyként választható tárgyból felkészítés emelt szintû érettségire.
03 Emelt szintû fizika-matematika képzés
4 éves képzés
Felvehetô létszám: 15 fô
Négy éven keresztül emelt szintû oktatás fizikából, matematikából. Mûszaki, természettudományos stb. pályákra felkészítô csoport. Elsô idegen nyelvként heti 4 órában választható nyelvek: haladó angol vagy haladó német.
Második idegen nyelvként heti 3 órában (kellô számú jelentkezô esetén) választható nyelvek: angol, német, francia, olasz,
spanyol.
04 Emelt szintû biológia-kémia képzés
4 éves képzés
Felvehetô létszám: 19 fô
Négy éven keresztül emelt szintû oktatás biológiából, kémiából.
Orvosi, gyógyszerész, vegyész, biológus, természettudományos stb. pályákra felkészítô csoport.
Elsô idegen nyelvként heti 4 órában választható nyelvek: haladó angol vagy haladó német.
Második idegen nyelvként heti 3 órában (kellô számú jelentkezô esetén) választható nyelvek: angol, német, francia, olasz,
spanyol.
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05 Német nemzetiségi kétnyelvû képzés
4 éves képzés
Felvehetô létszám: 20 fô
A jelentkezéshez szükséges az általános iskolában szerzett német nyelvtudás. A 9-11. évfolyamon heti 5, a 12. évfolyamon
heti 6 német nyelv és irodalom óra, népismeret, történelem, földrajz és további – választható – tantárgyak, pl. matematika, biológia oktatása német nyelven fejleszti a diákok nyelvtudását. A tagozatos diákok második idegen nyelvként heti 4
órában tanulják az angol nyelvet.
06 Magyar-francia két tanítási nyelvû képzés (Európa Nyelvi Díjas Tagozat)
Felvehetô létszám: 34 fô
A jelentkezéshez nem szükséges a francia nyelv tudása. Az elôkészítô évfolyamon heti 18 óra francia nyelv, a felsôbb évfolyamokon heti 6, ill. 4 óra. A hatályos jogszabályokban rögzített tantárgyak közül célnyelven tanítjuk a történelmet, matematikát, földrajzot, civilizációt. Az elôkészítô évfolyamon heti két órában angol vagy német nyelvoktatás folyik. A 2. évtôl második idegen nyelvként (heti 3 óra) választható nyelvek: angol, olasz, spanyol, német.
07 Országos Arany János Tehetséggondozó Program osztálya (AJTP)
5 éves képzés
Felvehetô létszám: 34 fô
A kistérségi és nagyvárosi tehetséges, szociális, egészségügyi, környezeti tényezôk vagy a szülôk iskolai végzettsége miatt nehezebb körülmények között élô, hátrányos helyzetû tanulók 5 tanévet töltenek el gimnáziumunkban és a Hajnóczy
József Kollégium Kodály Zoltán úti tagintézményében, mert a programban résztvevôk számára kötelezô a kollégiumi elhelyezés (a Pécsett lakó diákoknak is!). A tanulók magas óraszámban tanulják az idegen nyelveket és az informatikát.
Elsô idegen nyelvként az elôkészítô évfolyamon heti 7 órában választható a haladó angol vagy haladó német. Második évtôl második idegen nyelvként heti 3 órában (kellô számú jelentkezô esetén) választható nyelvek: német, angol, francia,
olasz, spanyol. A diákokat felkészítjük az ECDL vizsgára, valamint hozzásegítjük ôket ahhoz, hogy egy idegen nyelvbôl
emelt szintû érettségit és jogosítványt szerezzenek.
A jelentkezés és felvételi módja egyedi: A programba való bekerülés feltétele a pályázat benyújtása. A pályázati csomag
beszerezhetô gimnáziumunkban, illetve letölthetô iskolánk honlapjáról. A kitöltött pályázati anyagot a Leôwey Klára Gimnázium címére kell visszaküldeni. 2015. december 10-ig.
2015. december 8-ig kell jelentkezniük a diákoknak a központi írásbeli felvételi vizsgára, melyet az AJTP osztályba jelentkezôknek a Leôwey Klára Gimnáziumban kell megírniuk.

Felvételi vizsgák típusa/idôpontjai
01 Általános tantervû képzés emelt óraszámú középhaladó angol nyelvvel
Vizsga típusa
Írásbeli:
Egységes központi írásbeli felvételi vizsga
– matematikából
– magyar nyelvbôl
Szóbeli:
– angol nyelvbôl

Vizsga típusa

Idôpontja

Pótló idôpont (betegség, illetve
rendkívüli akadályoztatás esetén)

2016. január 16. (szombat)
10.00 óra

2016. január 21. (csütörtök)
14.00 óra

2016. február 18-19.
(csütörtök, péntek) külön beosztás szerint

2016. február 29. (hétfô)
14.00 óra

02 Általános tantervû képzés emelt óraszámú középhaladó német nyelvvel
Idôpontja
Pótló idôpont (betegség, illetve
rendkívüli akadályoztatás esetén)

Írásbeli:
Egységes központi írásbeli felvételi vizsga
– matematikából
– magyar nyelvbôl
Szóbeli:
– német nyelvbôl

2016. január 16. (szombat)
10.00 óra

2016. január 21. (csütörtök)
14.00 óra

2016. február 18-19. (csütörtök,
péntek) külön beosztás szerint

2016. február 29. (hétfô)
14.00 óra
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Vizsga típusa

03 Emelt szintû fizika-matematika képzés
Idôpontja

Írásbeli:
Egységes központi írásbeli felvételi vizsga
– matematikából
– magyar nyelvbôl
Szóbeli:
– matematikából és fizikából

Írásbeli:
Egységes központi írásbeli felvételi vizsga
– matematikából
– magyar nyelvbôl
Szóbeli:
– biológiából és kémiából

Vizsga típusa

2016. január 21. (csütörtök)
14.00 óra

2016. február 18-19. (csütörtök,
péntek) külön beosztás szerint

2016. február 29. (hétfô)
14.00 óra

– szóbeli vizsga német nyelvbôl

Pótló idôpont (betegség, illetve
rendkívüli akadályoztatás esetén)

2016. január 16. (szombat)
10.00 óra

2016. január 21. (csütörtök)
14.00 óra

2016. február 18-19. (csütörtök,
péntek) külön beosztás szerint

2016. február 29. (hétfô)
14.00 óra

05 Német nemzetiségi kétnyelvû képzés
Idôpontja

Írásbeli:
Egységes központi írásbeli felvételi vizsga
– matematikából,
valamint az iskola által szervezett
– írásbeli vizsga német nyelvbôl

Vizsga típusa

2016. január 16. (szombat)
10.00 óra

04 Emelt szintû biológia-kémia képzés
Idôpontja

Vizsga típusa

Pótló idôpont (betegség, illetve
rendkívüli akadályoztatás esetén)

Pótló idôpont (betegség, illetve
rendkívüli akadályoztatás esetén)

2015. január 16. (szombat)
10.00 óra

2016. január 21. (csütörtök)
14.00 óra

2016. február 22. (hétfô)
10.30 óra
2016. február 22. (hétfô) az
írásbelit követôen külön beosztás szerint

2016. február 29. (hétfô)
14.00 óra
2016. február 29. (hétfô)
az írásbelit követôen

06 Magyar-francia két tanítási nyelvû képzés
Idôpontja

Pótló idôpont (betegség, illetve
rendkívüli akadályoztatás esetén)

Írásbeli:
Egységes központi írásbeli felvételi vizsga 2016. január 16. (szombat)
2016. január 21. (csütörtök)
– matematikából
10.00 óra
14.00 óra
– magyar nyelvbôl
Szóbeli:
2016. február 22. (hétfô)
2016. február 29. (hétfô)
– beszélgetés hétköznapi témákról
10.30 órától külön beosztás szerint
14.00 órától külön beosztás szerint
(magyar nyelven)
– Javasoljuk, hogy a diákok hozzák magukkal a szóbeli vizsgára az általuk korábban összeállított portfoliót.
(A dokumentumgyûjtemény elkészítéséhez segítséget nyújtanak az iskola honlapján található információk.).

Vizsga típusa

07 Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP)
Idôpontja
Pótló idôpont (betegség, illetve
rendkívüli akadályoztatás esetén)

Írásbeli:
Egységes központi írásbeli felvételi vizsga
– matematikából
– magyar nyelvbôl
Szóbeli-írásbeli:
Országosan egységes szempontok alapján
tehetségbeválogatás
(egyéni motivációk felmérése, stb.).
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2016. január 16. (szombat)
10.00 óra

2016. január 21. (csütörtök)
14.00 óra

2016. január 15. (péntek)
14.00 óra

2016. január 22. (péntek)
délelôtt
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osztálytípus
– Tájékoztató valamennyi indított képzésrôl (fórum)
– Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP)
– Német nyelvi képzések

Nyílt napok
idôpont
2015. november 30., hétfô 15.00
2015. november 14., szombat, 10.00 óra (fórum, bemutató órák)
2016. január 27., szerda 15.00
(Nyilvános szóbeli felvételi vizsga-bemutató a nemzetiségi képzésre,
ill. az emelt óraszámú németre jelentkezô diákoknak.

Pécsi Mûvészeti Gimnázium és Szakközépiskola
Címe: 7624 Pécs, Radnics u. 9.
OM azonosító: 027425
Telefon: 72/517-950
E-mail: iskola@pecsimuveszeti.hu
www. pecsimuveszeti.hu
Igazgató: Rajnai Richárd
Beiskolázási felelôs:
Zenemûvészeti képzés: Kothencz Melinda
Képzô-iparmûvészeti képzés: Fejôs Miklós
Táncmûvészeti képzés: Szabó Márton
Gimnáziumi drámás képzés: Bánki Éva

A 2016/17. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK
001 Zenemûvészeti képzés: szakközépiskola – szakképesítés megnevezése OKJ számmal
54 212 05 OKJ számú klasszikus zenész (fuvola, oboa, klarinét, fagott, szaxofon, trombita, kürt, harsona, harmonika, tuba, ütô, gitár, zongora, orgona, hegedû, mélyhegedû, gordonka, gordon) szakmairány / 54 212 05 OKJ számú magánénekes szakmairány / 54 212 05 OKJ számú zeneelmélet-szolfézs szakmairány
Képzés ideje: 5 év / Felvehetô létszám: 29 fô
A pályaválasztási tájékoztató napok: 2015. október 19. és november 19. 10.00 órától
A KÉPESSÉGFELMÉRÉS MÓDJA:
hangkultúra szak: gyakorlati: hangszer, kötelezô zongora; írásbeli: szolfézs; szóbeli: szolfézs hangszeres szakok: gyakorlati: hangszeres fôtárgy; írásbeli: szolfézs; szóbeli: szolfézs
magánénekes szak: alkalmassági vizsga: A hangadó szervek épségérôl, állapotáról szóló orvosi vélemény áttekintése, értékelése; Az énekhang képezhetôségének mérése; Az énekhang terhelhetôségének mérése; gyakorlati: éneklés; írásbeli:
szolfézs; szóbeli: szolfézs
zeneelmélet-szolfézs szak: írásbeli: szolfézs; szóbeli: szolfézs; gyakorlati: kötelezô zongora
zeneszerzés szak: írásbeli: szolfézs; szóbeli: szolfézs; gyakorlati: kötelezô zongora
FELVÉTELI KÉPESSÉGFELMÉRÉSEK AZ ÁLTALÁNOS FELVÉTELI ELJÁRÁS KERETÉBEN:
2016. február 19. és 27. – Általános zenei képességek felmérése (szolfézs) és hangszeresek, magánénekesek gyakorlati képességfelmérése.
A jelentkezéshez zeneiskolai elôtanulmány, végzettség szükséges.
002 Képzô-iparmûvészeti képzés: szakközépiskola – szakképesítés megnevezése OKJ számmal
54 211 03 OKJ számú festô / 54 211 04 OKJ számú grafikus / 54 211 05 OKJ számú kerámiamûves
54 211 06 OKJ számú ötvös / 54 211 07 OKJ számú szobrász / 54 211 08 OKJ számú textilmûves
Képzés ideje: 5 év / Felvehetô létszám: 30 fô
A pályaválasztási tájékoztató napok: 2015. november 10. és 12. 10.00 órától
KÉPESSÉGFELMÉRÉSEK: 2016. február 16-20. között egy kijelölt napon
A felvételi feladatsor látvány utáni rajzból (geometrikus térkonstrukció, portré), festésbôl (csendélet), térszemléleti tesztbôl, illetve kreativitást vizsgáló részekbôl áll. A gyakorlati feladatsort követôen – rövid elbeszélgetéssel egybekötve – az
otthonról hozott munkák bemutatására kerül sor.
A szakonkénti beosztás a jelentkezô választásának figyelembe vételével a képességfelmérésen elért részpontszámok alapján történik.
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003 Táncmûvészeti képzés: szakközépiskola – szakképesítés megnevezése OKJ számmal
54 212 09 OKJ számú színházi táncos
Képzés ideje: 5 év / Felvehetô létszám: 15 fô
A pályaválasztási tájékoztató napok: 2015. november 11. és 18. 10:00 órától
KÉPESSÉGFELMÉRÉSEK: 2016. február 10. és 27.
A KÉPESSÉGFELMÉRÉS A KÖVETKEZÔKÉPPEN TÖRTÉNIK:
I. forduló: Alkalmassági vizsga: alkati és fizikai adottságok vizsgálata: arányos alak, jó alak, vékony testalkat, szép megjelenés, jó lábfej, átfeszíthetô térd, tág ízületek, hajlékony derék.
Aki ezeknek a követelményeknek megfelel, részt vehet a felmérés II. részében.
II. forduló: Képességfelmérés: mozgással összefüggô képességek, és készségek felmérése: ritmusérzék, koordinációs képesség, mozgásutánzó készség, mozgásmemória, stílusérzék, elôadókészség.
004 Drámatagozat: gimnázium – képzés megnevezésével
Képzés ideje: 4 év / Felvehetô létszám: 16 fô
Pályaválasztási tájékoztató napok: 2015. november 11-én és 13-án 15:00 órától
KÉPESSÉGFELMÉRÉSEK: 2016. február 19. és 20.
A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE:
Az iskola drámatagozatos gimnáziumi képzésére a tanulók az általános felvételi eljárás keretében vehetôk fel, központi
írásbeli felvételi vizsgát tesznek. A felvételi pontszámba mindkét vizsgarész egyenlô arányban kerül beszámításra (50-50
pont).
A drámatagozat alkalmassági vizsgája a következô képességek, készségek felmérése alapján történik: kommunikációs
készség, érthetô beszéd, jó verbális kifejezô készség, pontos fogalmazás, ritmusérzék, mozgásérzék, motorikus készség,
megfelelô mozgáskoordináció, koncentráló készség, szociális érzékenység, az egymásra figyelés képesség, kreatív játék
képessége.
A felsoroltakon kívül a jelentkezôknek készülniük kell 3 próza, 5 vers vagy/és monológ, 1 népdal és 1 szabadon választott
bármilyen mûfajú dal elôadására.
Az iskolába felvett tanulóknak egészségileg alkalmasnak kell lenni a választott szakra.
Az egészségügyi alkalmasság követelményei, kizáró okai a tagozatok tájékoztatóiban olvashatók.
Az egészségügyi alkalmassági vizsgálat az iskolában történik.
Az iskola fogadja a sajátos nevelési igényû és tanulási nehézségekkel küzdô tanulókat.
A vidéki tanulók a város kollégiumaiban kapnak elhelyezést.
Az iskola valamennyi képzése felkészít az érettségi vizsgára.

PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola
Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája
Címe: 7624 Pécs, Ôz utca 2.
OM azonosító: 027406
Telefon: 72/311-843
E-mail: info@deak.pte.hu
Tagintézmény-vezetô: Jurisics Judit
Beiskolázási felelôs: Gara Szabolcs
Honlap: www.deak.pte.hu

A 2016/17. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK
01 Mozgóképkultúra és médiaismeret osztály
Felvehetô létszám: 15 fô
Leírás: A filmnyelvi eszközök megismerése és alkalmazása a gyakorlatban (forgatás, filmvágás), tévés és filmes mûfajok,
filmkorszakok, fotózás, számítógépes ismeretek, médiajelenségek vizsgálata, disputa.
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02 Egyedi tantervû sportosztály
Felvehetô létszám: 15 fô
Leírás: élsport és tanulás igazolt sportolók részére.
03 Általános gimnáziumi osztály
Felvehetô létszám: 30 fô
Leírás: általános tantervû gimnáziumi osztály, melyben heti plusz két órában lehet választani a magyar nyelv és irodalom,
a történelem, a matematika, a biológia vagy az informatika tantárgyak közül.
Képzés ideje: 4 év
Felvételi követelmények: központi írásbeli vizsga (2016. január 16. 10 óra)
Szóbeli felvételi elbeszélgetés (2016. február 22. 14 óra; pótló szóbeli 2016. február 29. 14 óra)
A felvételi rangsor kialakításának szabályai:
A jelentkezô tanulók rangsorolása 200 pontos rendszerben történik a következôk szerint:
Hozott pontok számítása
A 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem, illetve a tanult idegen nyelvi
érdemjegyek összege, maximum 50 pont, azaz az összpontszám 25%-a.
Központi felvételin szerzett pontok
Matematika: 50 pont
Magyar nyelv: 50 pont
Maximum: 100 pont, azaz az összpontszám 50%-a
Szóbeli felvételin szerzett pontok
Maximum: 50 pont, azaz az összpontszám 25%-a.
Oktatott idegen nyelvek: 1. idegen nyelv: angol 2. idegen nyelv: német, olasz, spanyol
Angol nyelv és német nyelv tantárgyakból a haladó csoport heti plusz két órában – vagyis összesen heti 5 órában – tanulhatja az idegen nyelvet
Felkészít-e érettségire az iskola: Igen
Egyéb információk: kollégiumi elhelyezés: önállóan
Honlap: www.deak.pte.hu, www.facebook.com/deak.pte.hu
Nyílt nap: 2015. november 7. (szombat) 8 óra

Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium,
Szakközépiskola és Óvoda (Székhelyintézmény)
7633 Pécs, dr. Veress Endre u. 15.
OM azonosító: 027406
Telefon: 72/255-166
Az iskola honlapjának címe: babits.pte.hu
E-mail: martabetlehem@gmail.com
Intézményegység-vezetô: Szabóné Bárdos Csilla
Beiskolázási felelôs: Betlehem Márta intézményegység-vezetô helyettes
Felkészít-e érettségire az iskola: Igen

A Pécsi Tudományegyetem gazdag hagyományokkal rendelkezô gyakorló középiskolája a 2016–2017-es tanévben is szeretettel várja mindazon nyolcadik osztályosok érdeklôdését és jelentkezését, akik a képességfejlesztéssel összehangolt, a kor követelményeinek megfelelô versenyképes tudás megszerzésére törekszenek, s egy örökösen megújuló, alkotó kedvû közösség tagjai kívánnak lenni.
Az érdeklôdô tanulókat szakköri foglalkozások keretében készítjük fel a megyei és országos tanulmányi versenyekre (mûködô szakköreink: újságíró kör, történelem, rajz, angol, német, olasz, orosz, francia, spanyol, latin nyelvi, matematika, fizika,
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biológia, kémia, földrajz, informatika, tudományos diákkör stb.). A nyelvi osztályokba járó tanulóknak a négy év folyamán lehetôségük nyílik arra, hogy eljussanak az adott nyelvterületre. Az ország többi gyakorló iskolájához hasonlóan intézményünk
is elsôsorban a továbbtanulásra készíti fel diákjait, eredményesen felhasználva az egyetemmel való kapcsolat elônyeit.
Iskolánkra színes diákélet, sokoldalú sport- és mûvészeti tevékenység jellemzô: színjátszó és versmondó kör, zenekar, kamarakórus és vegyeskar kínál hangulatos elfoglaltságot. Sportlétesítményeink, valamint a nyelvek és informatika tanulásának
feltételei országosan is kimagaslóak. Kiemelt törekvésünk az egészséges életmódra, családi életre és környezetvédelemre való
nevelés.
A 2016/2017-es tanévben hat kilencedikes osztályt indítunk. Az Oktatási Hivatal által kiadott központi matematika és magyar írásbeli felvételi vizsgán minden jelentkezô tanulónak részt kell vennie. Ennek megfelelôen a következô módon döntünk
a felvételi kérelmekrôl:
A maximálisan megszerezhetô felvételi pont: 200 pont, ebbôl:
— legfeljebb 50 felvételi pont: az általános iskolai tanulmányi eredmények (7. év vége, 8. elsô félév),
— legfeljebb 100 felvételi pont: a központi matematika és magyar írásbeli eredmények és
— legfeljebb 50 felvételi pont az iskola által szervezett, az osztálytípusnak megfelelô tantárgyak szóbeli vizsga eredménye.
Megjegyzés: a szóbeli felvételi alól mentesítjük azokat a tanulókat, akik
— az EMMI által támogatott városi 1-3., a megyei versenyeken 1-5. és az országos tanulmányi versenyeken az 1-10. hely valamelyikét elérték,
— az iskolánk által szervezett elôkészítô foglalkozásokon, tanulmányi versenyeken kiemelkedô teljesítményt nyújtottak.
A jelentkezés menete:
— A központi matematika és magyar írásbeli vizsgára a „Tanulói jelentkezési lap” benyújtásával kell jelentkezni bármely, központi írásbeli vizsgát szervezô iskolánál: 2015. december 08. (Iskolánk is szervez ilyen jellegû írásbeli vizsgát.)
— A középfokú iskolai felvételi kérelmet a központilag kiadott „Jelentkezési lap”-on iskolánk titkárságára kell eljuttatni: 2016.
február 12. (Az általános iskola továbbítja ezeket a tanulói jelentkezési lapokat.)
A központi írásbeli vizsgák és az általunk szervezett szóbeli vizsgák helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános
Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Óvoda székhelyintézménye (a volt Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola), 7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 15.
— A szóbeli felvételin kizárólag olyan kérdések és feladatok szerepelnek, amelyek az általános iskolai tanulmányok során minden tanuló által elsajátíthatók.
A felvételi eljárás idôpontjai:
A. központi írásbeli felvételi idôpontja:
2016. január 16. (szombat), 10 óra (Pótló írásbeli, igazolással: 2016. 01.21. 14.00 óra)
B. a szóbeli felvételik idôpontjai:
2016. február 17. (szerda), 13 óra és/vagy
2016. február 25. (csütörtök), 14 óra.
A 2016/17. tanévben induló osztályok:
A 2016/2017-es tanévben a következô gimnáziumi osztályokat indítjuk:
— 4 évfolyamos, az általános kerettantervre épülô helyi tantervû, angol emelt óra-számú
— 4 évfolyamos, az általános kerettantervre épülô helyi tantervû, német emelt óra-számú
— 4 évfolyamos, az általános kerettantervre épülô helyi tantervû, biológia-fizika emelt óraszámú
— 4 évfolyamos, az általános kerettantervre épülô helyi tantervû, matematika-informatika emelt óraszámú
— 4 évfolyamos, az általános kerettantervre épülô helyi tantervû, humán tantárgyak-mûvészetek (ének-zene, rajz és
vizuális nevelés) emelt óraszámú
— 4 évfolyamos, az általános kerettantervre épülô helyi tantervû, általános tantervû
027406-004 (9. B)
Gimnáziumi angolos osztály:
Elsô nyelvként heti 6 órában angolt tanítunk középhaladó vagy haladó szinten.
Diákjaink angol nyelvi tudásszintjük alapján szervezett csoportokban tanulják az angolt, és tanulmányaik folyamán felkészülnek a közép és az emelt szintû érettségire, illetve a közép és felsôfokú nyelvvizsgára. Továbbá részt vehetnek anyanyelvû tanár által vezetett szakköri tevékenységben, valamint jelentkezhetnek angliai tanulmányútra is.
Második idegen nyelvként német, francia, latin, olasz, orosz és – korlátozott számban – spanyol nyelv választható. A latin
harmadik nyelvként is választható (a második idegen nyelvre vonatkozó feltételekkel).
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A felvételi vizsgák:
a. központi írásbeli matematikából és magyarból
b. szóbeli: a középhaladók és haladók a szóbeli vizsgán egy rövid bemutatkozás után angol nyelvû beszélgetést folytatnak
egy-egy témakörrôl (témakifejtés), majd egy szituációt játszanak el a vizsgáztatókkal.
Felvehetô osztálylétszám: 32 fô
027406-005 (9. C)
Gimnáziumi németes osztály:
Elsô nyelvként heti 6 órában német nyelvet tanulnak kezdô (csak megfelelô létszám esetén indul), középhaladó és haladó
szinten. Az osztályba jelentkezôk számára webquest versenyt hirdetünk, mely az eredményesség mértékétôl függôen beleszámít a szóbeli felvételi pontszámába.
Biztosítjuk az akkreditált Deutsches Sprachdiplom der KMK Stufe II (B2/C1) vizsgán való ingyenes részvétel lehetôségét, továbbá programunkban szerepel németországi cserekapcsolat, nemzetközi UNESCO-projekteken és e-learning projekteken, illetve a budapesti Goethe Intézet által támogatott rendezvényeken való részvétel, valamint pályázati lehetôség
nyílik nyári németországi ösztöndíjakra.
Második idegen nyelvként angol, francia, latin, olasz, orosz és – korlátozott számban – spanyol nyelv választható. A latin
harmadik nyelvként is választható (a második idegen nyelvre vonatkozó feltételekkel).
A felvételi vizsgák:
a. központi írásbeli matematikából és magyarból
b. szóbeli:
— a kezdôk magyar nyelvû szóbeli elbeszélgetésen vesznek részt
— a középhaladók és haladók a szóbeli vizsgán egy rövid bemutatkozás után német nyelvû beszélgetést folytatnak egyegy témakörrôl (témakifejtés), majd egy szituációt játszanak el a vizsgáztatókkal.
Felvehetô osztálylétszám: 30 fô
027406-006 (9. D)
Gimnáziumi biológia-fizika osztály:
A természettudományok iránt érdeklôdô tanulók számára indítjuk ezt az osztályt. A biológiát és a fizikát a 9. évfolyamtól
emelt óraszámban tanítjuk. A tanulóknak két idegen nyelvet kell tanulniuk:
elsô idegen nyelvként (kötelezôen) angolt tanulnak kezdô vagy haladó szinten, második idegen nyelvként német, francia,
latin, olasz, orosz és – korlátozott számban - spanyol nyelv választható. A latin harmadik nyelvként is választható (a második idegen nyelvre vonatkozó feltételekkel).
A felvételi vizsgák:
a. központi írásbeli matematikából és magyarból
b. szóbeli:
— Biológia: rendszertan, életközösségek, állati szövetek, zárvatermô növények szervei, az ember táplálkozása, légzése,
keringése, kiválasztása, mozgása és kültakarója.
— Fizika: egyenes vonalú egyenletes mozgás, egyenes vonalú gyorsuló mozgás (szabadesés), erô, Newton- törvények,
munka, energia, hô, teljesítmény, egyensúly, hidrosztatikai nyomás, Archimédesz törvénye, egyenáramú áramkörök.
Felvehetô osztálylétszám: 29 fô
027406-007 (9. E)
Gimnáziumi matematika-informatika osztály:
Az osztály emelt óraszámban tanulja a matematikát, illetve az informatikát. A négyéves informatika tananyag lehetôséget
biztosít az ECDL és az OKJ középfokú szoftverüzemeltetô vizsga letételéhez, valamint magas szintû felkészítést biztosítunk a kétszintû érettségi követelményeihez igazodva.
Az osztályba jelentkezôk számára iskolánk honlapján matematika versenyt hirdetünk, mely az eredményesség mértékétôl
függôen beszámít a szóbeli felvételi pontszámába. Más pécsi gimnáziumok matematika versenyeinek eredményeit is figyelembe vesszük.
A tanulóknak két idegen nyelvet kell tanulniuk: elsô idegen nyelvként (kötelezôen) angolt tanulnak kezdô, vagy haladó
szinten, második idegen nyelvként német, francia, latin, olasz, orosz és – korlátozott számban – spanyol nyelv választható. A latin harmadik nyelvként is választható (a második idegen nyelvre vonatkozó feltételekkel).
A felvételi vizsgák:
a. központi írásbeli matematikából és magyarból
b. szóbeli: az általános iskola felsô tagozatának matematika anyagából a nyolcadik osztály elsô félévéig tanult ismeretek
(alapvetô matematikai fogalmak, összefüggések ismerete és alkalmazásuk, számolási készség a racionális számkörben,
elemi függvények ismerete, geometriai alapismeretek, logikai feladatok).
Felvehetô osztálylétszám: 29 fô

85

www.facebook.com/palyavalasztasbaranya

027406-008 (9. F)
Gimnáziumi humán-tantárgyak-mûvészeti osztály:
A humán tudományok, mûvészeti tantárgyak iránt érdeklôdôk számára indítjuk ezt a gimnáziumi osztályt, és elsôsorban
azon jó tanulmányi eredményû tanulókat várjuk, akiknek még nincs végleges továbbtanulási elképzelésük. A kilencedik
évfolyamtól helyi tanterv alapján tanítjuk a mûvészeti tantárgyakat (mûvészetek, ének-zene, rajz- és vizuális kultúra)
komplex oktatás keretében. Az osztályban folyó oktatás célja felkészíteni a továbbtanulásra, elsôsorban bölcsész és a mûvészetekhez kapcsolódó tanulmányokra.
A tanulóknak két idegen nyelvet kell tanulniuk: elsô idegen nyelvként (kötelezôen) angolt tanulnak kezdô vagy haladó
szinten, második idegen nyelvként német, francia, latin, orosz és – korlátozott számban – olasz vagy spanyol nyelv választható. A latin harmadik nyelvként is választható.
A felvételi vizsgák:
a. központi írásbeli matematikából és magyarból
b. szóbeli: kötetlen felvételi elbeszélgetés (esetleges mûvészeti tevékenység bemutatása: versmondás, rajzok, ének, hangszer, stb.).
Felvehetô osztálylétszám: 27 fô
027406-009 (9. G)
Gimnáziumi általános tantervû osztály:
Az osztályba elsôsorban azon jó tanulmányi eredményû tanulókat várjuk, akiknek továbbtanulási, pályaválasztási elképzelésük minden irányban nyitott. A tanulóknak két idegen nyelvet kell tanulniuk: elsô idegen nyelvként (kötelezôen) angolt tanulnak magasabb óraszámban, kezdô vagy haladó szinten, második idegen nyelvként német, francia, latin, orosz és
– korlátozott számban – olasz vagy spanyol nyelv választható. A latin harmadik nyelvként is választható. (a második idegen nyelvre vonatkozó feltételekkel). Diákjaink nyelvi tudásszintjük alapján szervezett csoportokban tanulják az angolt,
tanulmányaik során felkészülnek a közép és az emelt szintû érettségire, a középfokú nyelvvizsgára.
A felvételi vizsgák:
a/ központi írásbeli matematikából és magyarból
b/ szóbeli: kötetlen, általános mûveltséget mérô elbeszélgetés
Felvehetô osztálylétszám: 27 fô
Minden osztálytípusra vonatkozik: a második idegen nyelv választása során egy adott nyelvbôl történô túljelentkezés esetén
azok a tanulók élveznek elônyt, akik magasabb felvételi pontszámmal jutnak be iskolánkba. A felvételi eljárás során az azonos
pontszámot elérô jelentkezôk azonos elbírálásban részesülnek.
2015 októberétôl hat felvételi elôkészítôt tartunk.
Ezek többségén a szóbeli vizsgák követelményeivel ismerkedhetnek meg a tanulók. (biológia, fizika, angol, német, matematika). Egy foglalkozás a magyar nyelv központi felvételijére készít fel. A foglalkozásokon történô részvétel ingyenes.
Az elôkészítôkre elôzetesen iskolánk honlapján kell jelentkezni a nyílt napok után.
Az elsô foglalkozás 2015. október 17-én 8.30 órakor kezdôdik.
A további idôpontok: 2015. november 14., 2015. december 05., 2016. január 09., 2016. január 23., 2016. február 13.
A felvételnek az elôkészítôn való részvétel nem feltétele.
Részletes tájékoztatást a nyílt napokon adunk 2015. október 06-án (kedd) 13.00, és 07-én (szerda) 13.00 órától az iskolában. E tájékoztató anyaga megtalálható az interneten: babits.pte.hu címen, az iskolai honlapunkon. A felvételivel kapcsolatos tudnivalókról érdeklôdni az iskola titkárságán vagy Betlehem Márta intézményegység-vezetô helyettesnél (telefon:
255-166) lehet.
A jelentkezési lapon kérjük az osztálytípusok pontos megjelölését!
A felvételi felkészüléshez sok sikert kívánunk!
Szabóné Bárdos Csilla intézményegység-vezetô
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Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Szakközépiskolája,
Szakiskolája, Általános Iskolája és Óvodája
7630 Pécs, Engel János u. 15.
OM azonosító: 027413
Telefon: 72/210-800
E-mail: titkarsag@refipecs.hu
Igazgató: Kutasné Kovács Éva
Beiskolázási felelôs: Molnár Péter
Honlap: www.pecsirefkoll.hu

A 2016/17. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

01 általános tantervû gimnáziumi osztály
Felvehetô létszám: 28 fô
A képzés idôtartama: 4 év
Négy évfolyamos, gimnáziumi, általános tantervû osztály, 11. évfolyamtól emelt szintû képzés lehetôsége a kötelezô és a
választott tantárgyakból.
A helyi tanterv általános kerettantervre épül; a tanulmányi területen oktatott elsô idegen nyelvek az angol nyelv vagy a német nyelv, a második idegen nyelv a francia/olasz/angol vagy a német nyelv.
Oktatott idegen nyelvek: angol, német, olasz, francia
02 nyelvi elôkészítô évfolyam + négy évfolyamos gimnáziumi képzés angol nyelvi elôkészítôvel
Felvehetô létszám: 16 fô
A képzés idôtartama: 1+4 év
Az angol nyelv olyan intenzív elsajátítása történik, melynek eredményeként 10. év végén elôrehozott középszintû érettségi vizsgát tehetnek tanulóink, 11. évfolyamon pedig szintemelô vizsga keretében emelt szintû érettségi vizsgával nyelvvizsga bizonyítványt szerezhetnek.
A 2. idegen nyelv oktatása már a nyelvi elôkészítô évfolyamon elkezdôdik, majd emelt óraszámban folytatódik, melynek
eredményeképpen nyelvi tanulmányaikat egy második nyelvvizsgával zárhatják.
Szóbeli meghallgatás: angol nyelvbôl szóbeli vizsgát szervezünk, melynek témaköreit honlapunkon hozzuk nyilvánosságra. A szóbeli vizsgára felkészítést szervezünk.
Oktatott idegen nyelvek: német, olasz, francia
03 nyelvi elôkészítô évfolyam + négy évfolyamos gimnáziumi képzés német nyelvi elôkészítôvel
Felvehetô létszám: 16 fô
A képzés idôtartama: 1+4 év
Az német nyelv olyan intenzív elsajátítása történik, melynek eredményeként 10. év végén elôrehozott középszintû érettségi vizsgát tehetnek tanulóink, 11. évfolyamon pedig szintemelô vizsga keretében emelt szintû érettségi vizsgával nyelvvizsga bizonyítványt szerezhetnek.
A 2. idegen nyelv oktatása már a nyelvi elôkészítô évfolyamon elkezdôdik, majd emelt óraszámban folytatódik, melynek
eredményeképpen nyelvi tanulmányaikat egy második nyelvvizsgával zárhatják.
Szóbeli meghallgatás: német nyelvbôl szóbeli vizsgát szervezünk, melynek témaköreit honlapunkon hozzuk nyilvánosságra. A szóbeli vizsgára felkészítést szervezünk.
Oktatott idegen nyelvek: angol, olasz, francia
04 szakgimnáziumi osztály, egészségügyi szakmacsoport, egészségügy ágazat
Felvehetô létszám: 28 fô
A képzés idôtartama: 4 év
Négy évfolyamos szakgimnáziumi osztály.
A sikeres érettségi után felsôoktatási intézménybe jelentkezhetnek tanulóink, vagy 1 évig iskolánkban szakmai képzésben
vehetnek részt, melynek végén szakmai vizsgát tesznek és gyakorló ápoló szakképesítést szerezhetnek.
Oktatott idegen nyelvek: angol, német
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Felvételi követelmények:
Írásbeli felvételi – magyar nyelv és irodalom és matematika tantárgyakból a központi írásbeli felvételi eredményét
vesszük figyelembe. A felkészítésre elôkészítôt szervezünk, magyar nyelv és irodalom, és matematika tantárgyakból. Az
összpontszám 50%-át jelenti a két tantárgyból elért eredmény.
Szóbeli meghallgatás – Kötetlen beszélgetés a szabadidô eltöltésérôl, családról stb.
Felekezet szerinti lelkészi jellemzés szükséges, melyet a szóbeli felvételi vizsgára kell elhozni. Felekezeti hovatartozás
vagy gyülekezeti háttér hiánya nem kizáró ok, de ez esetben elvárjuk a keresztény értékeink és egyházi jellegünkkel kapcsolatos elvárásaink iránti nyitottságot és elfogadást. Az összpontszám 25%-át jelenti a szóbeli pontszáma.
A tanulmányi eredményeknél a 7. év végi és a 8. félévi közismereti átlagot (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv és egy választott természettudományi tantárgy) vesszük figyelembe, mely az elérhetô pontszám 25%át adja.
A szóbeli meghallgatás helyszíne és idôpontjai:
Pécsi Református Kollégium (7630 Pécs, Engel János u. 15.)
2016. február 17. szerda 14.30 óra
Pótnap: 2016. február 19. péntek 14 óra
Gimnáziumi elôkészítôt tartunk magyar nyelv és irodalom és matematika tantárgyakból:
2015. december 16.
2016. január 6.
2016. január 13.
szerdai napokon 14.30-16.00 óráig.
Idegen nyelvi szóbeli vizsgára felkészítôket tartunk (angol és német nyelvbôl):
2016. január 27.
2016. február 3.
2016. február 10.
szerdai napokon 14.30-16.00 óráig.
Lelkészi „ráhangolót” szervezünk
2016. január 20-án 14.30-16.30 óráig.
Az elôkészítôre való jelentkezést kérjük, jelezze az iskola titkárságán!
A Baranya Református Egyházmegye fenntartásában mûködô intézmény. Az iskola egyházi jellegébôl fakadóan a hittanoktatás az órarendbe beépítetten történik, a hittan választható érettségi tantárgy.
Emelt és középszintû érettségire való felkészítést biztosítunk a kötelezô és a szabadon választható érettségi tárgyakból az
utolsó két évfolyamon. A számítógépes és informatikai ismeretek nagy óraszámban történô elsajátítása után 20. osztály végén elôrehozott középszintû érettségi vizsgát tesznek tanulóink, mely jeles eredmény esetén regisztrációs díj ellenében
vizsga nélküli ECDL-bizonyítványt nyújt diákjainknak.
Távolabbról érkezô diákjainknak családias légkörû kollégiumot biztosítunk helyben.
A helybeli és a bejáró tanulóink igénybe vehetik saját menzánkat.
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Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészeti Iskola
7800 Siklós, Gyûdi u. 2
OM azonosító: 027402
Telefon: 72/496-417
Honlap: www.skisiklos.hu
E-mail: ski.tancsics@gmail.com
Megbízott igazgató: Csöme Ilona
Beiskolázási felelôs: Tóth Márta

A 2016/17-ES TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK
001
Megnevezés: gimnáziumi képzés általános feltételek szerint
Képzés ideje: 4 év
Felvehetô létszám: 34 fô
Felvételi követelmények: felvétel a tanulmányi eredmények alapján
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
Oktatott idegen nyelvek: angol nyelv, német nyelv; kellô számú jelentkezô esetén orosz vagy latin nyelv
002
Megnevezés: gimnáziumi emelt óraszámú oktatás angol nyelv tantárgyból
Képzés ideje: 4 év
Felvehetô létszám: 34 fô
Felvételi követelmények: felvétel a tanulmányi eredmények alapján
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
Oktatott idegen nyelvek: elsô idegen nyelv az angol nyelv, a második idegen nyelv a német nyelv; vagy kellô számú jelentkezô esetén orosz, illetve latin nyelv
003
Megnevezés: gimnáziumi emelt óraszámú oktatás német nyelv tantárgyból
Képzés ideje: 4 év
Felvehetô létszám: 34 fô
Felvételi követelmények: felvétel a tanulmányi eredmények alapján
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
Oktatott idegen nyelvek: elsô idegen nyelv a német nyelv, a második idegen nyelv az angol nyelv; vagy kellô számú jelentkezô esetén orosz, illetve latin nyelv
004
Megnevezés: gimnáziumi emelt óraszámú oktatás informatika tantárgyból
Képzés ideje: 4 év
Felvehetô létszám: 34 fô
Felvételi követelmények: felvétel a tanulmányi eredmények alapján
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
Oktatott idegen nyelvek: angol nyelv, német nyelv; kellô számú jelentkezô esetén orosz vagy latin nyelv
005
Megnevezés: gimnáziumi humán képzés
Az osztályban emelt óraszámú magyar nyelv és irodalom, történelem oktatást tervezünk
Képzés ideje: 4 év
Felvehetô létszám: 34 fô
Felvételi követelmények: felvétel a tanulmányi eredmények alapján
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
Oktatott idegen nyelvek: angol nyelv, német nyelv; kellô számú jelentkezô esetén orosz vagy latin nyelv
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Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Mûvészeti Iskola
7300 Komló, Alkotmány utca 2/B
OM azonosító: 201286
Telephely kód: 001
Telefon: 72/482-367
E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu
Igazgató: Vámos Ágnes
Beiskolázási felelôs: Varga Margit
honlapunk: www.nagylgimn.hu

A 2016/17. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK
1. Tagozatkód: 12
Képzés neve: gimnáziumi képzés, nyelvi elôkészítô osztály – angol nyelv
(5 éves képzés)
Felvehetô létszám: 25 fô
Információk az adott képzésrôl:
A képzésen emelt szintû az oktatás angol nyelvbôl, második idegen nyelvbôl és informatika tantárgyból.
Célunk az angol nyelv sikeres elsajátítása, a közép-, vagy felsôfokú nyelvvizsga megszerzése. Ennek érdekében a tanulók
az elsô évben heti 15 órában, felsôbb (9-12.) évfolyamokon heti 5 órában tanulják az angol nyelvet. A második idegen nyelvet és az informatikát is emelt óraszámban tanítjuk. Tanulmányaik során minden segítséget megkapnak ahhoz, hogy ECDL
bizonyítványt, iskolánkban tanított tantárgyakból emelt szintû érettségit és nyelvvizsgát szerezzenek.
– Felvételi vizsga nincs.
Felvétel általános iskolai osztályzatok (magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv) alapján.
– A képzés idôtartama: 1+4 év
– Idegen nyelvek: elsô idegen nyelv: angol nyelv
második idegen nyelv: német nyelv, vagy francia nyelv, vagy orosz nyelv.
2. Tagozatkód: 13
Képzés neve: gimnáziumi képzés, nyelvi elôkészítô osztály – német nyelv
(5 éves képzés)
Felvehetô létszám: 20 fô
Információk az adott képzésrôl:
A képzésen emelt szintû az oktatás német nyelvbôl, második idegen nyelvbôl és informatika tantárgyból.
Célunk a német nyelv sikeres elsajátítása, a közép-, vagy felsôfokú nyelvvizsga megszerzése. Ennek érdekében a tanulók
az elsô évben heti 15 órában, felsôbb (9-12.) évfolyamokon heti 5 órában tanulják a német nyelvet. A második idegen nyelvet és az informatikát is emelt óraszámban tanítjuk. Tanulmányaik során minden segítséget megkapnak ahhoz, hogy ECDL
bizonyítványt, iskolánkban tanított tantárgyakból emelt szintû érettségit és nyelvvizsgát szerezzenek.
– Felvételi vizsga nincs.
Felvétel általános iskolai osztályzatok (magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv) alapján.
– A képzés idôtartama: 1+4 év
– Idegen nyelvek: elsô idegen nyelv: német nyelv
második idegen nyelv: angol nyelv, vagy francia nyelv, vagy orosz nyelv.
3. Tagozatkód: 14
Képzés neve: gimnáziumi képzés, német nemzetiségi nyelvoktató program
Felvehetô létszám: 20 fô
Információk az adott képzésrôl:
A német nemzetiségi nyelvoktató programon magas óraszámban tanítjuk a német nyelvet, melynek heti óraszáma évfolyamonként 5-5-5-5 óra. A többi tantárgyból általános képzést folytatunk. Az általános jellegû képzés mellett 11. és 12. évfolyamon széleskörû, választható órakerettel segítjük elô a közép- és emelt szintû érettségire történô felkészülést, ECDL bizonyítvány megszerzését és a sikeres továbbtanulást.
– Felvételi vizsga nincs.
Felvétel általános iskolai osztályzatok (magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv) alapján.
– A képzés idôtartama: 4 év
– Idegen nyelvek: elsô idegen nyelv: német nyelv
második idegen nyelv: angol nyelv vagy olasz nyelv
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4. Tagozatkód: 15
Képzés neve: gimnáziumi képzés, rendészeti képzés
Felvehetô létszám: 20 fô
Információk az adott képzésrôl:
A képzés egyik kiemelkedô feladata a tanulók fizikai erônléti állapotának fejlesztése. Ennek érdekében a képzésben részt
vevô tanulók speciális testnevelés órán, mint pl. önvédelmi oktatáson vesznek részt. A 11-12. évfolyamon belügyi rendészeti ismeretek tantárgyat tanítunk, amely választható érettségi tantárgy is lehet. Ez a fajta képzés a belügyi, rendôri pályán való elhelyezkedést, illetve ilyen irányú felsôfokú tanulmányokat segíti elô. Az általános jellegû képzés mellett 11. és
12. évfolyamon széleskörû, választható órakerettel segítjük elô a közép- és emelt szintû érettségire történô felkészülést,
ECDL bizonyítvány megszerzését és a sikeres továbbtanulást.
– Felvételi vizsga nincs.
Felvétel általános iskolai osztályzatok (magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv) alapján.
– A képzés idôtartama: 4 év
– Idegen nyelvek: elsô idegen nyelv: angol, vagy német nyelv
második idegen nyelv: angol nyelv, vagy német nyelv, vagy olasz nyelv
5. Tagozatkód: 16
Képzés neve: általános gimnáziumi képzés
Felvehetô létszám: 20 fô
Információk az adott képzésrôl:
Az általános jellegû képzés mellett 11. és 12. évfolyamon széleskörû, választható órakerettel segítjük elô a közép- és emelt
szintû érettségire történô felkészülést, ECDL bizonyítvány megszerzését és a sikeres továbbtanulást.
– Felvételi vizsga nincs.
Felvétel általános iskolai osztályzatok (magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv) alapján.
– A képzés idôtartama: 4 év
– Idegen nyelvek: elsô idegen nyelv: angol, vagy német nyelv
második idegen nyelv: angol nyelv, vagy német nyelv, vagy olasz nyelv
6. Tagozatkód: 17
Képzés neve: gimnáziumi képzés, köznevelési típusú sportiskolai képzés
Felvehetô létszám: 30 fô
Információk az adott képzésrôl:
A köznevelési típusú képzés kiemelt feladata a sporttal kapcsolatos gyakorlati és elméleti ismeretek oktatása. Az általános
jellegû képzés mellett 11. és 12. évfolyamon széleskörû, választható órakerettel segítjük elô a közép- és emelt szintû érettségire történô felkészülést, ECDL bizonyítvány megszerzését és a sikeres továbbtanulást. A sportiskolai képzés a sportolói pályára való elhelyezkedést, illetve ilyen irányú felsôfokú tanulmányokat segíti elô.
– Felvételi vizsga nincs.
Felvétel általános iskolai osztályzatok (magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv) alapján.
– Sportegészségügyi alkalmassági és fizikai képesség felmérési vizsgálaton való megfelelés szükséges.
– A képzés idôtartama: 4 év
– Idegen nyelvek: elsô idegen nyelv: angol, vagy német nyelv
második idegen nyelv: angol nyelv, vagy német nyelv, vagy olasz nyelv
Az intézmény bemutatkozása
A gimnázium épülete Komló város központjához közel, jól megközelíthetô, szép, zöldövezeti környezetben található. Iskolánk több mint 60 éves múlttal rendelkezik, hagyományaink városszerte ismertek és népszerûek. A tantestület tagjainak
többsége is itt végzett, fontos számunkra a családias hangulat, a szeretetteljes közeg. Iskolánkban a tanulók az érettségi
megszerzéséig modern és a fiatalok számára is megnyerô környezetben folytathatják tanulmányaikat. A családias, meghitt
légkör biztosítja, hogy az ide jelentkezôk gyorsan és könnyedén alkalmazkodjanak az iskola rendjéhez.
Minden tanuló számára biztosítjuk a lehetôséget, hogy emelt szintû oktatásban részesüljön az általa kiválasztott, a
gimnáziumban tanított tantárgyakból. Támogatjuk tanulóinkat az ECDL bizonyítvány és a nyelvvizsgák megszerzésében.
Végzôseink több mint fele nyelvvizsga bizonyítvánnyal kezdheti meg felsôfokú tanulmányait. Az oktatás magas színvonalát segítik az új oktatási módszerek – modul, témahét, projekt módszer – alkalmazása, iskolánk technikai felszereltsége
és könyvtára. Az intézményben a tehetségfejlesztésre nagy hangsúlyt fektetünk, akár egyénre szabottan is történik felkészítés. Legkiválóbb tanulóink az OKTV döntôig is eljutnak, tanulmányi versenyeken kiemelkedô helyezéseket érnek el.
Az uniós pályázatoknak, továbbképzéseknek köszönhetôen tanáraink szakmai továbbfejlôdése folyamatosan biztosított, így tanulóink újfajta módszerekkel sajátíthatják el a középiskola követelményeit. Gimnáziumunk számos pályázat
részese, vagy együttmûködô partnere.
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A tanév alatt rendszeresen színvonalas, a tanulmányaikat segítô szabadidôs tevékenységeket biztosítunk a diákok számára. Ingyenes úszás lehetôség és konditerem használat áll rendelkezésükre. Évente 2-3 alkalommal szervezünk tanulmányi
kirándulásokat Magyarország különbözô területeire, kenu-túrákat, autóbuszos országjáró programokat. Ezek az alkalmak
segítik elmélyíteni és használhatóvá tenni a tanórákon megszerzett tudást.
Határon túli kapcsolataink: a franciaországi Eragny, a németországi Neckartenzlingen, az erdélyi Barót város tanulóival kölcsönös látogatások segítik az idegen nyelv gyakorlását és más népek életének megismerését.
Gimnáziumunkban végzett diákjaink nagy többsége felsôoktatási intézményben folytatja tanulmányait. Különösen
nagy az érdeklôdés a mûszaki, az orvosi, a katonai, rendôri pálya iránt, illetve népszerûek még az egyetemek nyelvész képzései. Az a tapasztalatunk, hogy a nálunk végzett tanulóinknak nincsenek elhelyezkedési gondjaik, képesek együttmûködve, saját szakmai tudását folyamatosan fejlesztve dolgozni. Öreg diákjaink az érettségi megszerzése után még hosszú ideig szívesen vesznek részt a tradicionális, tanórán kívüli programjainkon.
A gimnázium épülete lifttel ellátott, így mozgásukban akadályozott tanulókat is tudunk fogadni.
Menzánkon étkezhetnek diákjaink.
Kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani a gimnáziumhoz közeli középiskolai kollégiumban a hozzánk felvételt nyert vidéki tanulóknak.
Az iskola nevelô munkájáról, az iskolai diákéletrôl részletesen tájékozódhatnak a honlapunkon: www.nagylgimn.hu
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