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Kedves Olvasó!
A pálya- és iskolaválasztás meghatározó lépés, ezért fontos, hogy átgondolt, megalapozott döntést hozzanak az érintettek. Kiadványunk nem vállalkozik többre, mint hasznos információkat
nyújtani az érettségizô diákoknak, az érdeklôdô szülôknek, tanároknak, valamint a felnôttoktatásban tanulni szándékozóknak.
A munkaerôpiacon felértékelôdött a logikusan gondolkodó, nyelvet beszélô, a szakma gyakorlati végrehajtásában is jártas szakember. Sok szakmai területen már munkaerô hiány van. Ezért az
elmúlt években egyre fontosabbá vált az érettségi utáni szakmatanulás lehetôsége. Ehhez társul
még a szigorodó felsôoktatási felvételi rendszer, a növekvô pontszámok, valamint a tanulmányokat kísérô költségek emelkedése is.
Változó világunk megköveteli a folyamatos tanulást, fejlôdést. A pályaválasztásnál már érdemes életpálya építésben is gondolkodni: képességeimhez, tudásomhoz, pénzügyi kereteimhez illôen milyen szakmát, iskolai fokozatot válasszak? Milyen lehetôség van a további „építkezésre”
(ráépülô szakma, felsôoktatás)?
Magyarországon 2015 óta az iskolai rendszerû képzés keretében két szakma tanulása életkortól függetlenül ingyenes, államilag támogatott. E mellett a szakmát tanulók – különösen a hiány
szakképesítések esetében – plusz állami támogatást is igénybe vehetnek.
Kihívást jelent a munkaerô-piaci versenyben a folyamatos tudásbôvítés, az élethosszig tartó tanulás. Ennek keretében az államilag támogatott 2 szakma megszerzésére felnôttoktatás keretében
is lehetôség van.
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara ezért vállalkozott elsôként arra, hogy külön kiadványban adjon tájékoztatást az érettségi utáni és a felnôttoktatási szakmatanulás lehetôségeirôl.
A kiadványban csak az állami fenntartású intézmények képzési kínálata jelenik meg.
A tájékoztató alapvetôen két részbôl áll:
Az elsô fejezetben általános információ található az érettségi utáni szakmai képzésrôl.
Tudja-e pontosan, hogy milyen típusú iskolai képzésekre van lehetôség érettségi után? Mit jelent a duális szakképzés?
Ezt követôen a felnôttoktatással kapcsolatos tudnivalókról tájékozódhatnak.
Mi a különbség a felnôttoktatás és a felnôttképzés között? Meddig tanulhatunk állami támogatással?
Külön fejezetben ismertetjük a szakmai gyakorlat támogatási rendszerét, a tanulószerzôdéses
rendszert. Tájékoztatást adunk a hiányszakmákról, és a hozzá kapcsolódó állami támogatásról.
A második fejezetben a középfokú állami intézmények szakmai képzései ismerhetôk meg.
Minden iskolánál külön mutatjuk be a nappali rendszerben és a felnôttoktatásban tanulható szakmákat.
Amennyiben kérdések merülnek fel Önben, javasoljuk, kattintson www.palyavalasztasbaranya.hu kamarai oldalra, vagy az adott iskola honlapjára, illetve forduljon közvetlenül az intézményhez. Bízunk benne, hogy tájékoztatónk megfelelô segítséget nyújt a sikeres és eredményes továbbtanuláshoz!
A szerkesztôk

Kiadja: Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara – 2016
Felelôs kiadó: Dr. Síkfôi Tamás titkár
Szerkesztô: Réfi Márta
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I. fejezet
Az érettségi utáni szakmatanulás elônyei
Érettségi, felvételi, továbbtanulás? Hogyan lehetne hatékonyan kihasználni az érettségi utáni éveket? Nem elég jók az eredmények
a felsôoktatás megkezdéséhez? Munka vagy tanulás? ... De hol, ha nem a felsôoktatásban? Vannak, akik még nem döntöttek, de nem
szeretnének elfecsérelni 1-2 évet, mielôtt elkezdik felsôfokú tanulmányaikat.
A munkaerôpiacon az érettségi ma már önmagában nem sokat ér. Egy jó álláshoz szükséges valamilyen szakképesítés. Ha nincs
meg a szükséges felvételi pontszám, vagy nem is akar a felsôoktatásban tanulni – akkor érdemes szakmai képzésben gondolkodni.
Szakma tanulható tandíjmentesen, államilag finanszírozott iskolai rendszerû képzésben, 25 éves korig nappali rendszerben, 25
év felett esti vagy levelezô képzésben.
Milyen elônyökkel jár, ha nappali tagozaton tanul szakmát érettségi után?
— Továbbra is jogosult családi pótlékra (gyerekek számától függôen, 20 éves korig), árvaellátásra, diákigazolványra, társadalombiztosításra, kollégiumi elhelyezésre is állami támogatással.
— Az iskolák ingyenes szolgáltatásaiban a nyelvoktatás és a számítógépes oktatás is megtalálható.
— Ebben a képzési rendben nincs felvételi.
— Meghatározott esetekben plusz felvételi pontot kaphat az OKJ-s végzettségért, ha szakmatanulás után továbblép a felsôoktatásba.
— A képzési idô nem számít bele a felsôoktatási 12 állami ösztöndíjas félévbe.
A szakmák közül megkülönböztetjük azokat, amelyek érettségire épülnek, azaz a jelentkezés feltétele az érettségi, és azokat a szakmákat, amelyek elvégzéséhez alacsonyabb iskolai végzettség is elegendô (általános iskola, 10 osztály).
Az érettségire épülô szakmákat az 51-es, 52-es és az 54-es számjeggyel kezdôdô OKJ számok jelzik. Ugyanakkor az érettségivel rendelkezôk nem csak az 5-ös szakmák közül választhatnak. Érdemes áttekinteni azokat a szakmákat is, melyeknek elôírt bemeneti feltétele az érettséginél alacsonyabb végzettség, de a szakképzô iskolák kifejezetten ajánlják az érettségizettek számára is.
Az ingyenes, államilag támogatott szakmai képzéseket választók olyan szaktudást szereznek, mellyel kitûnô elhelyezkedési esélyeik lesznek késôbbi életük során. Gyakran még azok is az OKJ képzésnek köszönhetôen találnak jól fizetô állást, akik késôbb diplomát is szereznek. Egy keresett szakma sokszor többet ér egy kevésbé piacképes diplománál.
Amennyiben a szakmatanulás mellett dönt, kérdezzen rá, hogy milyen gyakorlati foglalkozásokat tartanak, ez mindig szakmától függô. Kérdezzen rá, hogy mely üzemekkel, intézményekkel alakítottak ki együttmûködést a gyakorlati oktatásban. Segítségükre lehet Baranya megyében a kamara által mûködtetett www.palyavalasztasbaranya.hu weboldal, ahol szakmánként kereshet rá a
nyilvántartott gyakorlati képzôhelyekre.

Fontos tudnivalók a felnôttoktatásról
Gyorsan változó világunkban az élethosszig tartó tanulás már alapvetô szükséglet a munkahelyek megszerzése és megtartása érdekében. Ahhoz, hogy a modern munkaerôpiacokon hasznosítható, versenyképes tudással rendelkezzünk, folyamatosan fejlesztenünk
kell képességeinket, bôvítenünk kell ismereteinket. A képzettségi szint növelése könnyebbé teheti a belépést a munkaerôpiacra, javítja a foglakoztatási kilátásokat és a strukturális munkaerôhiányt. A tanulás, ismereteink bôvítése, saját magunk képzése nem ér véget sem az elsô szakma, sem az elsô diploma megszerzésével.
A szakmai végzettség megszerzéséhez két lehetôség van:
1. Az iskolai rendszerû, államilag támogatott felnôttoktatás
Korhatártól függetlenül ingyenes az elsô és második állam által elismert szakképesítés megszerzése az iskolai rendszerû
szakképzés keretein belül. A második szakma azonban csak felnôttoktatásban tanulható. A második szakma tanulható esti
vagy levelezô formában.
Akik még nem rendelkeznek szakképesítéssel, nappali oktatás munkarendje szerinti képzésben is megszerezhetik a végzettséget
felnôttoktatás keretében. A második szakképesítés megszerzésére irányuló felkészítés csak az elsô szakképesítés megszerzését követôen kezdhetô meg.
A felnôttoktatás keretében megszervezett szakképzésben köthetô tanulószerzôdés esti és levelezô munkarendben is. Ez
elôsegíti, hogy a megfelelô és ellenôrzött körülmények között szerezzenek szakmai gyakorlatot. Tanulószerzôdés köthetô a
szakmai gyakorlatra olyan tanulóval is, aki a gyakorlatot biztosító cégnél van fôállásban.
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A tanulószerzôdést a cég és a tanuló köti teljes képzési idôre. A tanuló a jogszabályok szerint havi pénzbeli juttatást, védôfelszerelést kap, s közben munkahelyi körülmények között tanulhatja a kerettantervben meghatározott szakmai gyakorlati fogásokat.
A felnôttoktatásban részt vevô tanuló számára tanulószerzôdés alapján kifizetett pénzbeli juttatás havi mértéke az ugyanazon
szakképesítés megszerzésére irányuló, nappali rendszerû iskolai oktatás szerinti képzésben tanulószerzôdés alapján kifizetett tanulói pénzbeli juttatás havi mértékének
1. 100%-a a nappali,
2. 60%-a az esti,
3. 20%-a a levelezô oktatás munkarendje szerint folyó képzés esetén.
A második szakmát felnôttoktatásban tanulóval együttmûködési megállapodás is köthetô teljes gyakorlati képzésre, azon gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezettel, aki egyébként megfelel a tanulószerzôdés kötés feltételeinek. Együttmûködési megállapodás esetében csak az összefüggô (nyári) szakmai gyakorlat idejére kell tanulói pénzbeli juttatást fizetni, az évközi szakmai gyakorlat idejére nem. A juttatás mértéke megegyezik a nappali rendszerû oktatásban fizetendô tanulói pénzbeli juttatás összegével.
Az elsô két OKJ-s szakma megszerzése akkor is ingyenes, ha már van nem államilag támogatott képzésben megszerzett szakmai képesítése, vagy diplomája a tanulónak.
2. Iskolai rendszeren kívüli felnôttképzés (tanfolyami)
Ebben a képzési formában (az elôzôektôl eltérôen) a tanuló nem áll tanulói jogviszonyban a képzô intézménnyel, ehelyett felnôttképzési szerzôdést kötnek vele, s képzési díjat kell fizetnie. Nem csak az elméleti képzés, de a szakmai gyakorlat megszerzése is
díjazás ellenében történik.
A gyakorlati képzést támogató tanulószerzôdés ebben az esetben nem köthetô!

A köznevelés új intézményrendszere
A jogszabályok változása jelentôsen átalakította a középfokú oktatás intézményrendszerét.
Fontos tudnivaló, hogy mely 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. Ez a megye 14 iskoláját összefogó új szakképzô intézménye. Kiemelt állami feladata nemcsak az iskolai rendszerû
nappali szakmai képzés, hanem a felnôttoktatás megszervezése is.
A további átalakulásoknak köszönhetôen 2016. szeptember 1-jétôl a szakközépiskolák új elnevezése szakgimnázium, a szakiskoláké szakközépiskola.
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 szakgimnáziumban a szakmai érettségi vizsgára történô felkészítés folyik. A szakgimnáziumban az Országos Képzési
Jegyzékben (OKJ) meghatározott szakképesítés szerezhetô. Az érettségit követôen érettségire épülô emelt szintû szakképesítés
szerezhetô.
A szakgimnáziumban a szakképesítés ágazata szerinti szakmai érettségi vizsgával nem rendelkezô, vagy gimnáziumi érettségi
végzettséget szerzett tanulók részére a szakképzési évfolyamok száma kettô. Ebben az esetben a szakgimnázium a komplex szakmai vizsgára történô felkészítést a tizenharmadik-tizennegyedik (elsô-második szakképzési) évfolyamon szervezi meg.
A szakközépiskola (jelenleg: szakiskola)
Az új szakközépiskola 3+2 éves, ez azt jelenti, hogy a 3 éves szakmai képzést követôen továbbtanulási lehetôség nyílik az érettségi megszerzésére.
Az iskolai rendszerû szakközépiskolai képzésben a gyakorlati képzést két formában szükséges teljesíteni: a szorgalmi idôszakban évközi gyakorlatot, szorgalmi idôszakon kívüli összefüggô gyakorlatot írnak elô a kerettantervek.
A szakközépiskolában a 10 vagy annál több osztályt végzett, illetve az érettségizett tanulók számára nincs közismereti oktatás,
így az OKJ-s szakma elsajátításának ideje 2 év.
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A tanulószerzôdésrôl
A tanulószerzôdést a gazdálkodó szervezet köti a tanulóval, de csak a kamara iktatásával és ellenjegyzésével érvényes. Csak olyan
gazdálkodóval lehet érvényes tanulószerzôdést kötni, aki a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek közhiteles hatósági
nyilvántartásában szerepel.
A gazdasági kamara feladata a tanulószerzôdés megkötésének elôsegítése. Ha a megfelelô képzôhely biztosított és így köthetô
tanulószerzôdés, a tanuló gyakorlati képzése a szakiskola 9. évfolyamának összefüggô gyakorlatától kezdôdôen, kizárólag ennek
keretében szervezhetô meg.
A gazdasági kamara annak mérésére, hogy a tanuló a szakiskolában az elsô szakképzési évfolyamon elsajátította-e az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat, szintvizsgát szervez.
Szintvizsgát annak a szakiskolai tanulónak kötelezô tennie, aki nappali rendszerû oktatásban, vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnôttoktatásban vesz részt a szakmai képzésben és nem rendelkezik érettségi végzettséggel.
Tanulószerzôdést az a tanuló köthet, aki
— az iskolai rendszerû szakképzésben iskolai oktatás keretében vesz részt
— a szakképesítésre jogszabályban elôírt egészségügyi feltételeknek, pályaalkalmassági követelményeknek megfelel.
A tanulószerzôdésben a tanuló arra vállal kötelezettséget, hogy
— a gazdálkodó szervezet képzési rendjét megtartja, a képzésre vonatkozó utasításait végrehajtja;
— a szakmai gyakorlati ismereteket a képességeinek megfelelôen elsajátítja;
— a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi elôírásokat megtartja;
— nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a Szervezet jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné.
Miért jó a tanulószerzôdés?
— A tanulónak, mert munkaerô-piaci igényekre épülô szakképzésben részesül, valamint rendszeres havi díjazást kap.
— A tanuló a társadalombiztosítási szabályok szerint biztosítottá válik – a tanulóévek szolgálati idônek számítanak.
— 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.
— 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 –
a tanítási szünetek alatt is – megilleti a tanulót. A kezdô összeget a gazdálkodó szervezetek sikeres tanulmányi félévenként emelik.
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, a tanulót napi háromszori – térítési díj nélküli – étkezés, szállás és utaztatás
illeti meg.
— A gazdálkodó szervezet a tanulót a gyakorlati képzés során elért eredménye, teljesítménye alapján jutalomban, prémiumban
és más juttatásban, továbbá szociális támogatásban is 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
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Hiányszakmák támogatása
A hiányszakmákat tanuló fiataloknak nappali rendszerû tanulmányaik ideje alatt szakiskolai ösztöndíj jár. Ennek összege a tanulmányi eredménytôl függôen havonta 10-30 ezer forint lehet.
A szakiskolai ösztöndíj
A szakiskolai tanulmányi ösztöndíj bevezetésének célja az volt, hogy pénzbeli támogatásban részesüljenek azok a fiatalok, akik
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.)
Érettségi után választható szakmák:
— Elektronikai technikus (54 523 02)
— Gépgyártástechnológiai technikus (54 521 03)
— Gyakorló ápoló (52 723 01)
— Laboratóriumi technikus (54 524 01)
— Mechatronikai technikus (54 523 04)
Általános iskolai végzettséggel is 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
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.
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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 hiány szakképesítés egyidejûleg ösztöndíjas szakma is.

Javasolt internetes oldalak
www.palyavalasztasbaranya.hu
www.pecsiszc.hu
www.palyaorientacio.munka.hu
www.pbkik.hu
www.szakmavilag.hu
www.munka.hu
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II. fejezet
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
■ 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
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Szakképzô intézmények bemutatása
A Pécsi Szakképzési Centrum tagintézményei

Pécsi Szakképzési Centrum
OM azonosító: 203049
Fôigazgató: Metzger Tibor
Honlap: www.pecsiszc.hu
Címe: 7622 Pécs, Batthyány u. 1-3.
Jogszabályváltozás következtében a szakképzô iskolák fenntartása és irányítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól
a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz (NGM) került.
2015. július 1-jétôl Baranya megyében a szakképzô iskolák a Pécsi Szakképzési Centrum keretein belül mûködnek Pécsett,
Bólyban, Komlón, Mohácson, Pécsváradon, Sásdon, Siklóson és Szigetváron. Az új mûködtetési rendszert a szakképzési intézmények hatékonyabb, összehangoltabb mûködésének elôsegítésére és a gazdasági-piaci szereplôk képzési igényeinek gyorsabb
és rugalmasabb kielégítésére hozta létre a Nemzetgazdasági Minisztérium.
A következô tanévtôl folytatódik a szakképzés átalakítása. Az eddigi szakközépiskolák szakgimnáziumként, a szakiskolák
szakközépiskolaként mûködnek a jövôben. A szakgimnázium négy év alatt készít fel érettségire, ami mellett szakmát is ad, majd
további egy tanév alatt szerezhetô egy emelt szintû szakképesítés. A szakközépiskola harmadik éve szakmai vizsgával zárul,
majd újabb két évet követôen tehetnek diákjaink érettségi vizsgát.
A szakképzési centrum fô feladatai mellett esti és levelezô formájú felnôttoktatást is folytat, valamint ezen felül felnôttképzési tevékenységet is végez azon felnôttek számára, akik álláskeresôk, szakmát váltani, vagy új szakmát szerezni kívánnak.
Széles szakmakínálattal, új lehetôségekkel várjuk leendô diákjainkat a 2016/2017-es tanévben is.
Az alábbi összefoglaló táblázat tartalmazza a Pécsi Szakképzési Centrum tagintézményeit.

Intézményi azonosító Tagintézmények neve
021101
021102
021103
021104
021105
021106
021107
021108
021109
021110
021111
021112
021113
021114

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

Település
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.
A Pécsi Szakképzési Centrumról és a tagintézményekrôl további információkat az intézmény honlapján találhat: www.pecsiszc.hu
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Pécsi SZC Montenuovo Nándor Szakközépiskolája,
Szakiskolája és Kollégiuma
7754 Bóly, Rákóczi u. 2/A
Megbízott igazgató: Kedves Ferencné
Telefon/fax: 69/369-369
E-mail: szakisk@boly.hu, montenuovo@boly.hu
Honlap: www.montenuovo.hu
Facebook: www.facebook.com/montenuovo
Pályaválasztási felelôs: Rogányi Lászlóné igazgatóhelyettes, Hári Erika gyakorlati oktatásvezetô
Kollégium: 7754 Bóly, Hunyadi u. 3.
Tel.: 69/869-452
E-mail: kollboly13@gmail.com
A 2 0 1 6 / 1 7 . TA N É V B E N I N D U L Ó K É P Z É S E K
1. Szakközépiskolai képzés
OKJ szám
34 543 02
34 811 03
34 811 04
34 762 01

Szakképesítés

Képzési idô

Asztalos
Pincér
Szakács
Szociális gondozó és ápoló

Tervezett létszám

3 év –
közismereti
tanulmányok
beszámításával 2 év

26 fô
26 fô
26 fô
26 fô

Felvételi követelmények:
— befejezett 8. osztály
— egészségügyi alkalmasság
2. Felnôttoktatás
OKJ szám

Szakképesítés

Felvételi követelmény

A képzés munkarendje;
nappali (N), esti (E)

Képzési idô

Tanulók/hallgatók
létszáma

34 762 01

Szociális gondozó
és ápoló
Vendéglátó eladó

8 osztály

E

2 év

16 fô

8 osztály

E

2 év

16 fô

34 811 05

Felvételi követelmények:
— befejezett 8. osztály
— egészségügyi alkalmasság
Az iskola bemutatása:
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. 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.
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Pécsi SZC Zrínyi Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája
7900 Szigetvár, Rákóczi utca 18.

Igazgató: Götzné Batta Mónika
Telefon: 73/311-343
E-mail: zmgsz.szigetvar@gmail.com
Honlap: www.zrinyi-szigetvar.hu
Beiskolázási felelôs: Ódor László

A 2 0 1 6 / 1 7 . TA N É V B E N I N D U L Ó K É P Z É S E K
Nappali
Asztalos OKJ 34 543 02
Cipôkészítô OKJ 34 542 02
Eladó OKJ 34 341 01
Épület- és szerkezetlakatos OKJ 34 582 03
Gépi forgácsoló OKJ 34 521 03
Kômûves és hidegburkoló OKJ 34 582 08
Pék OKJ 34 541 05
Pincér OKJ 34 811 03
Felvételi követelmények:
— befejezett 8. osztály
— egészségügyi alkalmasság
Informatikai rendszerüzemeltetô 54 481 06
Kereskedô 54 341 01
Felvételi követelmények:
— érettségi bizonyítvány
Bôvebb információk az iskola honlapján.
Felnôttoktatás
A felsorolt szakmákban, megfelelô számú jelentkezés esetén tervezzük az indításukat.
Az intézmény rövid bemutatása:
Intézményünk, a Szigetvári Járás egyetlen középfokú iskolája. A térséghez 45 település tartozik, ez jelenti iskolánk beiskolázási körzetét. Tanulólétszámunk meghaladja az 500 fôt.
Ha szeretnétek egy izgalmas, barátságos iskolai légkörben meghosszabbítani középiskolás éveiteket, itt a helyetek!
Amellett, hogy sokat fejlôdhettek a tudásotok terén, rengeteg érdekes és hasznos iskolai programon vehettek részt.
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Pécsi SZC Kökönyösi Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
7300 Komló, Alkotmány u. 2.
7300 Komló, Vájáriskola u. 1.

SZAKGIMNÁZIUM
7300 Komló, Alkotmány u. 2
Telefon: 72/482-261
E-mail: info@kook-szki.hu
Honlap: http://www.kook-szki.hu/
Pályaválasztási tájékoztatást ad:
Jankóné Borostyán Gabriella igazgatóhelyettes
Somodi Ildikó igazgatóhelyettes

A 2016/17. TANÉVBEN INDULÓ ISKOLAI RENDSZERÛ KÉPZÉSEK A SZAKGIMNÁZIUMBAN
Iskolánk 50 éve képez magas színvonalon szakembereket. Komlón, a Szilvási városrészben fekszik, a buszpályaudvartól 5 perces sétával megközelíthetô. Az elmúlt évek változásai kapcsán az intézmény elnevezése sokat változott, de
a képzések jellege, az oktatás minôsége megôrizte magas színvonalát.
Érettségi utáni képzéseink az ágazati profilunkhoz igazodva szociális, informatika és közgazdaság szakirányon kínálnak lehetôséget OKJ-s szakképesítés megszerzésére.
Iskolai rendszerû nappali képzések:
1. Szociális asszisztens OKJ szám: 54 762 02
képzési idô: 2 év
feltétel: érettségi bizonyítvány
kollégiumi elhelyezés: biztosítva
szakmai gyakorlat: a gyakorlati helyet az iskola biztosítja, jellege:160 óra összefüggô
Szociális segítô feladatok ellátására képes szakember, aki munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttmûködik. A szociális segítés alapfeladatait látja el, ügyviteli és ügyirat-kezelési feladatokat végez. Közremûködik a szolgáltatások megszervezésében, irányításában. A szociális
ellátás keretében szabadidôs és rekreációs programokat szervez és vezet.
2. Kisgyermek-gondozó, nevelô OKJ szám: 54 761 02
képzési idô: 2 év
feltétel: érettségi bizonyítvány
kollégiumi elhelyezés: biztosítva
szakmai gyakorlat: a gyakorlati helyet az iskola biztosítja, jellege:160 óra összefüggô
Az intézményi nevelés keretein belül neveli, gondozza a kisgyermekeket, biztosítja számukra a harmonikus testi, szellemi, valamint szociális fejlôdés lehetôségeit, feltételeit. A szülôkkel állandó kapcsolatot tart, kompetenciájukat erôsíti, rendszeresen beszámol a gyermekükkel kapcsolatos napi eseményekrôl. Kisgyermekek tevékenységével, fejlôdésével kapcsolatos dokumentációt vezet.
3. Informatikai rendszerüzemeltetô OKJ szám: 54 481 06
képzési idô: 2 év
feltétel: érettségi bizonyítvány
kollégiumi elhelyezés: biztosítva
szakmai gyakorlat: a gyakorlati helyet az iskola biztosítja, jellege: 160 óra összefüggô
Vállalat, intézmény, szervezet informatikáért felelôs vezetôjének közvetlen munkatársa, vagy kihelyezett informatikai
szolgáltatásokat végzô cégben elsô szintû támogatói feladatokat lát el. Részt vesz a munkahely infokommunikációs
hálózatának kialakításában és mûködtetésében. Felelôsségi körébe tartozik az informatikai hálózati eszközök, szerverek és munkaállomások, továbbá az informatikai alkalmazások összehangolt mûködésének és folyamatos frissítésének
biztosítása.
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4. Vállalkozási és bérügyintézô OKJ szám: 54 344 02
képzési idô: 2 év
feltétel: érettségi bizonyítvány
kollégiumi elhelyezés: biztosítva
szakmai gyakorlat: a kerettanterv szerint a heti tanórába építve tanirodán történik, nyári gyakorlat nincs
Közremûködik a vállalkozások alapításával, mûködtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában. Alkalmas a vállalkozások mûködésével összefüggô számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közremûködésre, vezeti a pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggô nyilvántartásokat, közremûködik az egyes pénzügyi mûveletek elôkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában. Ellátja a bérszámfejtéssel és társadalombiztosítással kapcsolatos feladatokat.
Felnôttoktatás keretében iskolai rendszerû esti képzés keretében indul:
Vállalkozási és bérügyintézô OKJ szám: 54 344 02

SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM
Cím: 7300 Komló, Vájáriskola 1.
Tel: 72/481-679, 72/483-190
E-mail: szakkepzo@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu
Honlap: www.szakiskolakomlo.hu
Pályaválasztási tájékoztatást ad: Kovács Károly Balázs igazgató
Széplábi András igazgatóhelyettes
Iskolánk 1951 óta folytat szakképzést Komlón, elsôsorban gépészeti profillal. A Vájáriskolaként ismert intézmény kiemelt célja Komló és térsége valós, létezô munkaerô-piaci igényeinek kielégítése, a tanulók számára értékes, munkalehetôséggel kecsegtetô szakmák felkínálása.
A partnercégekkel kialakított, többszörösen is elismert színvonalú kapcsolattartási rendszerünk, a tanulók közvetlen, szervezett
és együttmûködésen alapuló gyakorlati kihelyezése, a folyamatos és szoros kapcsolattartás valamennyi érintett fél között, mindmind ezt a célt szolgálja. Kiváló vizsgaeredményeink, a tanulmányaikat nálunk folytatók magas aránya, valamint a rövid idôn
belül állásba kerülôk nagy száma is azt igazolja, hogy törekvéseinkkel jó irányba haladunk.
Intézményegységünk a 2016/2017. tanévben is többféle iskolatípusban biztosít képzési lehetôséget a tanulni vágyó fiatalok számára.
34 521 04 IPARI GÉPÉSZ (Komló városi ösztöndíjas kiemelt)
Nappali és esti képzési rend szerint is
képzési idô: 2 év
feltétel: 10 befejezett osztály (érettségi elôny)
egészségügyi alkalmasság: szükséges
kollégiumi elhelyezés: biztosítva
gyakorlati képzôhely: tanulószerzôdéssel külsô tanmûhely, majd gazdálkodó szervezet. Iskola biztosítja.
A korábbi géplakatos szakma megújult változata. Általános fémipari képzés, lakatos-, hegesztési és forgácsolási ismeretekkel, gépszerelés, gépbeállítás, üzembe helyezés, karbantartás, javítás.
Betölthetô munkakör: TMK-s, géplakatos, gépbeállító, szerelô.
34 582 03 ÉPÜLET- és SZERKEZETLAKATOS (hiányszakma)
Nappali és esti képzési rend szerint is
képzési idô: 2 év
feltétel: 10 befejezett osztály (érettségi elôny)
egészségügyi alkalmasság: szükséges
kollégiumi elhelyezés: biztosítva
gyakorlati képzôhely: tanulószerzôdéssel külsô tanmûhely, majd gazdálkodó szervezet. Iskola biztosítja.
Általános lakatos alapképzés után épületlakatos munkák (korlátok, lépcsôk, belsô tartószerkezetek készítése) és szerkezetépítési ismeretek. Magasban végzett hegesztési feladatok, csarnok- és vázszerkezetek összeállítása, hegesztése.
Betölthetô munkakör: lakatos, lakatos-hegesztô, épületlakatos, szerkezetlakatos, géplakatos
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34 542 06 NÔI SZABÓ (Komló városi ösztöndíjas kiemelt és hiányszakma)
Nappali és esti képzési rend szerint is
képzési idô: 2 év
feltétel: 10 befejezett osztály (érettségi elôny)
egészségügyi alkalmasság: szükséges
kollégiumi elhelyezés: biztosítva
gyakorlati képzôhely: tanulószerzôdéssel külsô tanmûhely, majd gazdálkodó szervezet. Iskola biztosítja.
Szabás-varrás alapjai, anyagismeret, gyártmánytervezés, nôiruha-készítés, textiltermékek készítése, lakástextíliák készítése.
Betölthetô munkakör: szabó, nôi szabó, varró munkakörök.
34 521 06 HEGESZTÔ
Nappali és esti képzési rend szerint is
képzési idô: 2 év
egészségügyi alkalmasság: szükséges
kollégiumi elhelyezés: biztosítva
gyakorlati képzôhely: tanulószerzôdéssel külsô tanmûhely, majd gazdálkodó szervezet. Iskola biztosítja.
Lakatos alapképzés után a gázhegesztés, a bevontelektródás ívhegesztés, a volfrámelektródás ívhegesztés (AVI) és a
fogyóelektródás-védôgázas ívhegesztés elméletét és gyakorlatát sajátítják el.
Betölthetô munkakör: hegesztô
54 521 03 GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS
Nappali és esti képzési rend szerint is
képzési idô: 2 év
feltétel: érettségi
egészségügyi alkalmasság: szükséges
kollégiumi elhelyezés: biztosítva
gyakorlati képzôhely: tanulószerzôdéssel külsô tanmûhely, majd gazdálkodó szervezet. Iskola biztosítja.
Fémipari általános alapozás után forgácsolási és CNC, mûszaki mérési, gyártástechnológiai és szerszámgép-karbantartási
ismereteket szereznek.
Betölthetô munkakör: gépipari technikusi és mérnökasszisztensi munkakörök.
34 544 02 BÁNYAMÛVELÔ (Komló városi ösztöndíjas kiemelt és hiányszakma)
Nappali és esti képzési rend szerint is
képzési idô: 2 év
feltétel: 10 befejezett osztály (érettségi elôny)
egészségügyi alkalmasság: szükséges
kollégiumi elhelyezés: biztosítva
gyakorlati képzôhely: tanulószerzôdéssel külsô tanmûhely, majd gazdálkodó szervezet. Iskola biztosítja.
Külszíni és mélymûvelésû bányák termelési feladataival találkoznak, nehézgépek kezelését, bányagépkezelést, bányagépszerelést tanulnak.
Betölthetô munkakör: vájár, segédvájár, külszíni bányász, gépszerelô, géplakatos
34 582 08 KÔMÛVES ÉS HIDEGBURKOLÓ (Komló városi ösztöndíjas kiemelt és hiányszakma)
Esti képzési rend szerint
képzési idô: 2 év
feltétel: 10 befejezett osztály (érettségi elôny)
egészségügyi alkalmasság: szükséges
kollégiumi elhelyezés: biztosítva
gyakorlati képzôhely: tanulószerzôdéssel külsô tanmûhely, majd gazdálkodó szervezet. Iskola biztosítja.
Falazási, vakolási, szigetelési, hidegburkolási, vegyes kômûves feladatokat látnak el.
Betölthetô munkakör: kômûves, hidegburkoló, szárazfalazó
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Pécsi SZC Angster József Szakképzô Iskolája
7623 Pécs, Rét u. 41-43.
Igazgató: Várnagyi Mihály
Telefon: 72/517-880, 72/313-165, 72/315-422
E-mail: titkarsag@angsterj-pecs.sulinet.hu
Honlap: www.angsterj-pecs.sulinet.hu
Érdeklôdni lehet: Nagy-Mélykuti Ildikó általános igazgatóhelyettes,
Baloghné Szántó Márta mûszaki igazgatóhelyettes,
Dr. Borsayné Lengyel Erika igazgatóhelyettes,
Osvald Levente gyakorlati oktatásvezetô

A 2 0 1 6 / 1 7 . TA N É V B E N I N D U L Ó K É P Z É S E K
SZAKKÖZÉPISKOLA
10. osztály elvégzése után választható képzések
Képzési idô: 2 év
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Gépi forgácsoló (34 521 03 OKJ számú) – Hiányszakma, a tanulók tanulmányi átlaguktól függôen ösztöndíjban részesülhetnek, felvehetô létszám: 28 fô, ráépülés: +1 év CNC gépkezelô
Betölthetô munkakörök: forgácsoló, esztergályos, fúrós, gyalus, vésôs, marós, NC, CNC gépkezelô, szikraforgácsoló
Ipari gépész (34 521 04 OKJ számú) – Felvehetô létszám: 28 fô
Betölthetô munkakörök: gépbeállító lakatos, géplakatos
Villanyszerelô (34 522 04 OKJ számú) – Hiányszakma, a tanulók tanulmányi átlaguktól függôen ösztöndíjban részesülhetnek,
Felvehetô létszám: 28 fô
Betölthetô munkakörök: épületvillany-szerelô, épületvilágítás-szerelô, karbantartó villanyszerelô
Karosszérialakatos (34 525 06 OKJ számú) – Felvehetô létszám: 28 fô
Betölthetô munkakörök: karosszéria lakatos
Hegesztô (34 521 06 OKJ számú) – Felvehetô létszám: 28 fô
Betölthetô munkakörök: elektromosív-hegesztô, lánghegesztô, védôgázas hegesztô
Nôi szabó (34 542 06 OKJ számú) – Hiányszakma, a tanulók tanulmányi átlaguktól függôen ösztöndíjban részesülhetnek.
Felvehetô létszám: 28 fô
Betölthetô munkakörök: nôiruha-készítô, nôi szabó, lakástextil-készítô, ruhakészítô, mérték utáni szabó, átalakító szabó, készruhavarró
CNC-gépkezelô ráépülés (35 521 01 OKJ számú):
A gépi forgácsoló szakképesítésre ráépülô képzési forma.
A képzési idô: 1 év.
Felvehetô létszám: 28 fô.
A gyakorlati és elméleti képzési idô aránya: 65-35%.
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Betölthetô munkakörök: forgácsoló, esztergályos, fúrós, marós, NC, CNC gépkezelô, szikraforgácsoló
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ÉRETTSÉGI UTÁNI KÉPZÉSEK
Iskolai elôképzettség: érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Autószerelô (54 525 02 OKJ számú) – Képzési idô: 2 év. Felvehetô létszám: 28 fô.
Betölthetô munkakörök: autóbusz-szerelô, autódiagnosztikai szerelô, autójavító, közúti jármûszerelô, teherautó szerelô
Autóelektronikai mûszerész (54 525 01 OKJ számú) – Képzési idô: 2 év. Felvehetô létszám: 28 fô.
Betölthetô munkakörök: akkumulátor-javító és kezelô, autóelektronikai mûszerész, autóvillamossági szerelô, gépjármûriasztó
szerelô
Autótechnikus (55 525 01 OKJ számú) – Autószerelô vagy autóelektronikai mûszerész szakmai elôképzettségre épülô képzés, képzési idô: 1 év. Felvehetô létszám: 28 fô.
Betölthetô munkakörök: autóbusz-szerelô, autódiagnosztikai szerelô, autójavító, közúti jármûszerelô, teherautó szerelô, akkumulátor-javító és kezelô, autóelektronikai mûszerész, autóvillamossági szerelô, gépjármûriasztó szerelô, gépjármû diszpécser,
fuvarozási ügyintézô
F E L N Ô T T O K TAT Á S
A fenti képzéseket felnôttoktatásban is meghirdetjük, esti munkarend szerint.
A beiskolázás feltételei a nappali rendszerû szakképzésekével azonosak.
A felvehetô létszám minden szakma esetében 8-28 fô.
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 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 ipari gépész 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, havi rendszeres pénzbeli juttatást is 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.
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),
sport- és 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.
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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 SZC Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari
Szakközépiskolája és Szakiskolája
7623 Pécs, Rét u. 10.
Igazgató: Simon Zsolt
Telefon: 06-72-518-190
E-mail: info@kivisz.hu
Honlap: http://www.kivisz.hu
Facebook: https://www.facebook.com/KIVISZ
Érdeklôdni lehet: László Zoltánné (laszloagi@kivisz.hu)
A 2 0 1 6 / 1 7 . TA N É V B E N I N D U L Ó K É P Z É S E K
NAPPALI KÉPZÉS
Eladó OKJ: 34 341 01
Elôképzettség/végzettség megnevezése: 8 általános iskolai végzettség
Felvehetô létszám: 26 fô
Információk az adott képzésrôl:
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Betölthetô munkakörök: élelmiszer- és vegyiáru-eladó, gyógynövény eladó, zöldség-, gyümölcs eladó, ABC-eladó, áruházi eladó, élelmiszer eladó, mûszakicikk eladó, híradástechnikai- és elektronikaicikk-eladó, vas-, mûszaki-eladó, alkatrészértékesítô, eladó, bútor- és lakástextil-eladó, vas-, mûszaki-, mûanyag-, üvegárubolti eladó, könyvesbolti eladó, konfekció,
méteráru- és lakástextil-eladó, ruha-, textil eladó, porcelán- és edényáru-eladó
Szakács OKJ: 34 811 04
Elôképzettség/végzettség megnevezése: 8 általános iskolai végzettség
Felvehetô létszám: 26 fô
Információk az adott képzésrôl:
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Pályaalkalmasság: szükséges
Betölthetô munkakörök: diétás szakács, étkezdei szakács, grill szakács, gyermekélelmezési szakács, hajószakács, hidegkonyhai szakács, közétkeztetési szakács, melegkonyhai szakács, pizzakészítô szakács, segédszakács
Pincér OKJ: 34 811 03
Elôképzettség/végzettség megnevezése: 8 általános iskolai végzettség
Felvehetô létszám: 26 fô
Információk az adott képzésrôl:
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Pályaalkalmasság: szükséges
Betölthetô munkakörök: étkezôkocsi felszolgáló, éttermi felszolgáló, fôpincér, hajópincér, italpincér
Cukrász OKJ: 34 811 01
Elôképzettség/végzettség megnevezése: 8 általános iskolai végzettség
Felvehetô létszám: 14 fô
Információk az adott képzésrôl:
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Pályaalkalmasság: szükséges
Betölthetô munkakörök: fagylaltkészítô, karamell cukrász, lágyfagylaltos, marcipánfigura készítô, süteménykészítô, tortakészítô
Szociális gondozó és ápoló OKJ: 34 762 01
Elôképzettség/végzettség megnevezése: 8 általános iskolai végzettség
Felvehetô létszám: 26 fô
Információk az adott képzésrôl:
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Betölthetô munkakörök: szociális gondozó és ápoló, fogyatékossággal élôk gondozója
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Kereskedô OKJ 54 341 01
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi bizonyítvány
Felvehetô létszám: 26 fô
Információk az adott képzésrôl:
A felvétel részei: érettségi vizsga eredménye
A képzés idôtartama: 2 éves
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Betölthetô munkakörök: ajándékkereskedô, állatkereskedô, autókereskedô, bébi és gyermekruha kereskedô, bútor- és lakástextil-kereskedô, cipôkereskedô, divatáru kereskedô, dohány-bazárkereskedô, édesség kereskedô, élelmiszer- és vegyiáru-kereskedô, fodrászcikk kereskedô, galériatulajdonos-kereskedô, gumiabroncs kereskedô, halkereskedô, használtautó
kereskedô, használtcikk-kereskedô, háztartásifelszerelés-kereskedô, híradástechnikai- és elektronikaicikk-kereskedô, hírlapárus-trafikos, hús és élelmiszerkereskedô, jármûalkatrész kereskedô, játékkereskedô, könyvkereskedô, kötöttáru kereskedô, kultúrcikk-kereskedô, méteráru konfekciókereskedô, mûanyagáru kereskedô, mûkereskedô, mûszaki- és elektronikaicikk kereskedô, papír- és írószer kereskedô, régiségkereskedô, sportszer- és játékkereskedô, szerencsejáték kereskedô,
színesfém-kereskedô, takarmány- és tápkereskedô, tüzelô- és építôanyag-kereskedô, vas- és mûszaki kereskedô, vegyes
iparcikk kereskedô, villamossági cikk kereskedô, virágkereskedô, áruházi osztályvezetô, áruházi részlegvezetô, szupermarket részlegvezetô, boltvezetô
Vendéglátásszervezô OKJ 54 811 01
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi bizonyítvány
Felvehetô létszám: 52 fô
Információk az adott képzésrôl:
A felvétel részei: érettségi vizsga eredménye
A képzés idôtartama: 2 éves
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Pályaalkalmasság: szükséges
Betölthetô munkakörök: bárvezetô, cukrászdavezetô, csárda üzletvezetôje, étterem üzletvezetôje, éttermi és rendezvényigazgató, éttermi igazgató, éttermi üzletvezetô, hidegkonyha-vezetô, kertvendéglô üzletvezetôje, munkahelyi étkezde-étterem vezetôje, szállodai cukrászda üzletvezetôje, szállodai salátabár üzletvezetôje, vendéglô üzletvezetôje, borozó üzletvezetôje (1-2 személyes), büfé-, bisztróvezetô, cukrászda-, fagylaltozó vezetô (1-2 személyes), eszpresszó-, kávézóvezetô, italboltvezetô (1-2 személyes), kávéház üzletvezetôje (1-2 személyes), kocsmáros, sörözô üzletvezetôje (1-2 személyes,
teázó üzletvezetôje (1-2 személyes), étkezôkocsi felszolgáló, éttermi felszolgáló, fôpincér, hajópincér, italpincér, csapos,
italmérô, mixer, étkezdei szakács, grill szakács, hajószakács, közétkeztetési szakács, melegkonyhai szakács, pizzakészítô
szakács, segédszakács, gyorsétel készítô és eladó, hidegbüfé-eladó
Turisztikai szervezô, értékesítô OKJ 54 812 03
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi bizonyítvány
Felvehetô létszám: 26 fô
Információk az adott képzésrôl:
A felvétel részei: érettségi vizsga eredménye
A képzés idôtartama: 2 éves
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Betölthetô munkakörök: belföldi társasutazási ügyintézô, fizetôvendég-szolgálati ügyintézô, idegenforgalmi ügyintézô, turisztikai referens, turisztikai szervezô, utas szervezô, utazási elôadó, utazási irodai utasszervezô, utazási irodai ügyintézô,
utazási referens, utazási ügyintézô, utaztatási elôadó, üdülésszervezô, ödültetési elôadó
Szociális szakgondozó OKJ 54 762 03
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi bizonyítvány
Felvehetô létszám: 26 fô
Információk az adott képzésrôl:
A felvétel részei: érettségi vizsga eredménye
A képzés idôtartama: 2 éves
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Betölthetô munkakörök: szociális gondozó és ápoló, fogyatékossággal élôk gondozója
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Gyermekotthoni asszisztens OKJ 54 762 01
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi bizonyítvány
Felvehetô létszám: 26 fô
Információk az adott képzésrôl:
A felvétel részei: érettségi vizsga eredménye
A képzés idôtartama: 2 éves
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Betölthetô munkakörök: gyermekvédelmi asszisztens, szakgondozó (hivatásos), gyermekfelügyelô
Szociális asszisztens OKJ 54 762 02
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi bizonyítvány
Felvehetô létszám: 26 fô
Információk az adott képzésrôl:
A felvétel részei: érettségi vizsga eredménye
A képzés idôtartama: 2 éves
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Betölthetô munkakörök: szociális asszisztens, szociális, gyermek és ifjúságvédelmi ügyintézô, foglalkozás-szervezô, mentálhigiénés asszisztens, vezetô gondozó, szociális gondozó, személyi segítô, mentálhigiénés munkatárs, családgondozó
asszisztens, gyermekvédelmi aszszisztens, gyermekvédelmi ügyintézô, nevelô, szakgondozó
Pedagógiai- és családsegítô munkatárs OKJ 54 140 02
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi bizonyítvány
Felvehetô létszám: 26 fô
Információk az adott képzésrôl:
A felvétel részei: érettségi vizsga eredménye
A képzés idôtartama: 2 éves
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Betölthetô munkakörök: szaktanár/óvodapedagógus irányítása mellett közremûködik a tanórai, a tanórán és intézményen
kívüli, valamint az óvodai foglalkozások elôkészítésében és lebonyolításában.
Kapcsolatot tart az intézmény fenntartójával, az ifjúsági referenssel és/vagy ifjúságsegítôvel, gyermekvédelmi felelôssel,
valamint a szociális és jóléti intézményekkel, továbbá az érintett hátrányos helyzetû gyerekekkel és családjával gondozási támogatási céllal.
F E L N Ô T T O K TAT Á S
Esti képzésre várunk tanulni vágyó felnôtteket. A képzések ingyenesek (a második szakma megszerzéséig).
Eladó OKJ: 34 341 01
Elôképzettség/végzettség megnevezése: 10 osztály vagy bemeneti kompetenciák megléte
Felvehetô létszám: 12 fô
Információk az adott képzésrôl:
A képzés idôtartama: 2 éves
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Szakács OKJ: 34 811 04
Elôképzettség/végzettség megnevezése: 10 osztály vagy bemeneti kompetenciák megléte
Felvehetô létszám: 12 fô
Információk az adott képzésrôl:
A képzés idôtartama: 2 éves
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Pályaalkalmasság: szükséges
Pincér OKJ: 34 811 03
Elôképzettség/végzettség megnevezése: 10 osztály vagy bemeneti kompetenciák megléte
Felvehetô létszám: 12 fô
Információk az adott képzésrôl:
A képzés idôtartama: 2 éves
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Pályaalkalmasság: szükséges
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Cukrász OKJ: 34 811 01
Elôképzettség/végzettség megnevezése: 10 osztály vagy bemeneti kompetenciák megléte
Felvehetô létszám: 12 fô
Információk az adott képzésrôl:
A képzés idôtartama: 2 éves
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Pályaalkalmasság: szükséges
Szociális gondozó és ápoló OKJ: 34 762 01
Elôképzettség/végzettség megnevezése: 10 osztály vagy bemeneti kompetenciák megléte
Felvehetô létszám: 12 fô
Információk az adott képzésrôl:
A képzés idôtartama: 2 éves
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Kereskedô OKJ 54 341 01
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi bizonyítvány
Felvehetô létszám: 12 fô
Információk az adott képzésrôl:
A felvétel részei: érettségi vizsga eredménye
A képzés idôtartama: 2 éves
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Vendéglátásszervezô OKJ 54 811 01
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi bizonyítvány
Felvehetô létszám: 12 fô
Információk az adott képzésrôl:
A felvétel részei: érettségi vizsga eredménye
A képzés idôtartama: 2 éves
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Pályaalkalmasság: szükséges
Turisztikai szervezô, értékesítô OKJ 54 812 03
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi bizonyítvány
Felvehetô létszám: 12 fô
Információk az adott képzésrôl:
A felvétel részei: érettségi vizsga eredménye
A képzés idôtartama: 2 éves
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Szociális szakgondozó OKJ 54 762 03
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi bizonyítvány
Felvehetô létszám: 12 fô
Információk az adott képzésrôl:
A felvétel részei: érettségi vizsga eredménye
A képzés idôtartama: 2 éves
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Betölthetô munkakörök: szociális gondozó és ápoló, fogyatékossággal élôk gondozója
Gyermekotthoni asszisztens OKJ 54 762 01
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi bizonyítvány
Felvehetô létszám: 12 fô
Információk az adott képzésrôl:
A felvétel részei: érettségi vizsga eredménye
A képzés idôtartama: 2 éves
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Betölthetô munkakörök: gyermekvédelmi asszisztens, szakgondozó (hivatásos), gyermekfelügyelô
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Szociális aszisztens OKJ 54 762 02
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi bizonyítvány
Felvehetô létszám: 12 fô
Információk az adott képzésrôl:
A felvétel részei: érettségi vizsga eredménye
A képzés idôtartama: 2 éves
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Pedagógiai- és családsegítô munkatárs OKJ 54 140 02
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi bizonyítvány
Felvehetô létszám: 12 fô
Információk az adott képzésrôl:
A felvétel részei: érettségi vizsga eredménye
A képzés idôtartama: 2 éves
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Betölthetô munkakörök: szaktanár/óvodapedagógus irányítása mellett közremûködik a tanórai, a tanórán és intézményen
kívüli, valamint az óvodai foglalkozások elôkészítésében és lebonyolításában.
Kapcsolatot tart az intézmény fenntartójával, az ifjúsági referenssel és/vagy ifjúságsegítôvel, gyermekvédelmi felelôssel,
valamint a szociális és jóléti intézményekkel, továbbá az érintett hátrányos helyzetû gyerekekkel és családjával gondozási támogatási céllal.
Kollégiumi elhelyezés: saját kollégiummal a tagintézmény nem rendelkezik, a Pécsi Szakképzési Centrum biztosítja az elhelyezést.
Az intézmény rövid bemutatása:
Iskolánk 140 éves múlttal rendelkezô, nagyhírû szakképzô intézmény. A vasútállomáshoz közeli épületünkben évente több mint
1000 fô nappali tagozatos tanuló igyekszik elsajátítani a kereskedelem, az idegenforgalom és a vendéglátás alapjait.
A szakgimnáziumi (kereskedelem, vendéglátás) osztályok képzési ideje 4 év, sikeres érettségi vizsgát teljesítve szakmai
érettségi bizonyítványt és OKJ-ben szereplô szakmai végzettséget kapnak. A kötelezô érettségi tantárgyakon kívül (magyar, történelem, idegen nyelv, matematika) szakmai tantárgyból kell vizsgázniuk. A két tanítási nyelvû (magyar-német) idegenforgalmi szakgimnáziumi képzésünk 1+4+1 éves. Az elsô évben intenzív nyelvi (német) képzés folyik. A 2-5-ik év az érettségire készít fel. Magyar, történelem, matematika, idegen nyelv, ágazathoz tartozó szakmai tárgy, valamint a földrajz vagy a civilizációs ismeretekbôl lehet vizsgát tenni a tanulóknak. A hatodik év a szakmai képzés, turisztikai szervezô, értékesítô vizsgával
zárul.
Szakközépiskolában részt vevô, az általános iskolát végzett tanuló három szakképzô évfolyam elvégzését követôen szakképesítést szerezhet a következô szakmákból: eladó, szakács, cukrász, pincér, szociális gondozó és ápoló.
Szakközépiskolai képzésünk kereskedelmi és vendéglátóipari szakmák esetén a 10. osztályt végzettek számára 2 éves. A
szakmai tantárgyak modulrendszerben kerülnek oktatásra. A tanulmányokat komplex szakmai vizsga követi. Eladó, szakács,
cukrász, pincér és szociális gondozó és ápoló szakképesítést szerezhetnek diákjaink.
Szakmai képzés a kereskedelmi, illetve a vendéglátó tagozaton az érettségizettek számára is biztosított. Kereskedô és
vendéglátásszervezô, turisztikai szervezô-értékesítô, szociális szakgondozó, gyermekotthoni asszisztens, szociális asszisztens,
pedagógiai- és családsegítô munkatárs szakmai végzettség szerezhetô a képzés végén. A tanulmányi idô két év.
Oktatott idegen nyelvek: angol, német.
Iskolánk rendelkezik modern eszközökkel felszerelt tankonyhákkal, tanéttermekkel, cukrászmûhellyel, tanirodákkal, demonstrációs termekkel, pénztárgép teremmel, számítógéptermekkel, uszodával, stb.
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Pécsi SZC Pollack Mihály Mûszaki Szakközépiskolája,
Szakiskolája és Kollégiuma
7622 Pécs, Batthyány u. 1-3.

Igazgató: Lantos Károly
Telefon:72/513-680
E-mail: titkarsag@pollack.hu
Honlap: www.pollack.hu
Érdeklôdni lehet: Szaffenauer József
A 2 0 1 6 / 1 7 . TA N É V B E N I N D U L Ó K É P Z É S E K
NAPPALI
54 582 03 Magasépítô technikus
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi
Amit a munkájáról tudni érdemes:
— épületek építész terveit CAD programokkal szerkeszti
— építésvezetôként, mûvezetôként az építkezéseken a kivitelezôk munkáját irányítja
— az építéshez szükséges anyagok mennyiségét meghatározza
— a beruházások költségeit programok segítségével kiszámolja
— szervezi a kivitelezésben résztvevô alvállalkozók munkáit
— minôségellenôrzést végez
— építôanyag kereskedôknél ügyintézôként dolgozik
— építôipari vállalkozásoknál számlákat, árajánlatokat készít
— kitûzi az épületek, építmények helyét, nyomvonalát
— a szükséges engedélyek beszerzésénél közremûködik
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 24 fô
Felvételi követelmények: nincsenek
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Betölthetô munkakörök: acél- és könnyûfém-szerkezeti technikus, építési mûszaki ellenôr, építési mûszaki ügyintézô, építésügyi elôadó, építész mûszaki elôadó, építkezés-szervezô, építôipari ügyintézô, hídépítô technikus, magasépítô technikus,
mélyépítô technikus, statikai tervezô (technikus), útépítô és -fenntartó technikus, útépítô technikus, vasútépítô és -fenntartó
technikus, vasútépítô technikus, építôanyag-ipari technikus
54 581 01 Földmérô, földügyi és térinformatikai technikus
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi
Amit a munkájáról tudni érdemes:
— földmérési térképi tartalmak változásának terepi, irodai munkafeladatait elvégzi
— földmérési adatokat gyûjt, feldolgoz
— irodai feldolgozás során elvégzi a geodéziai számításokat, részt vesz a digitális földmérési térképek szerkesztésében
— ipari geodéziai terepi munkát végez
— szakmai irányítás mellett, a geodéziai jellegû terepi adatgyûjtés részfeladatait a vízszintes és magassági alappontsûrítés, illetve részletmérés területén önállóan elvégzi
— földhivatali hálózatban a földmérési és ingatlan-nyilvántartási állami, alapadatokat a földügy informatikai rendszerének
használatával kezeli, módosítja, elvégzi az adatszolgáltatást
— geodéziai, geoinformatikai munkavégzés során betartja a földmérés etikai normáit, valamint a térinformatikai adatokkal
kapcsolatos nemzetközi jogi elôírásokat
— térinformatikai adatokat gyûjt, feldolgoz, szolgáltat
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 24 fô
Felvételi követelmények: nincsenek
Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek
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Betölthetô munkakörök: digitális-térkép kezelô, ingatlan-nyilvántartási ügyintézô, földmérô (technikus), földügyi térinformatikai szaktechnikus, létesítménygeodéta szaktechnikus, számítógépes térképész (technikus), távérzékelési szaktechnikus,
térinformatikai asszisztens (technikus), térinformatikai ügyintézô, térképész technikus, térképvizsgáló (technikus), topográfus
54 524 03 Vegyész technikus (új szakma)
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi
Amit a munkájáról tudni érdemes:
— anyagokat vizsgál és állít elô
— mintákat vesz, majd elôkészül a vizsgálatokhoz
— az elôírások alkalmazásával végzi a vizsgálatokat, melyeket kiértékel és dokumentál
— fokozottan figyel a munkavédelmi eszközökre és a minôségbiztosítási rendszer elôírásaira
— vizsgál többek között élelmiszereket
— a tápanyag romlékonyságának jellemzôit kutatja
— speciális gyógyszerészeti, laboratóriumi vizsgálatokat is végez
— részt vesz gyógyszerfejlesztésekben, kárelhárítási tervek készítésében
— meghatározza a mérgezést okozó fajokat
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 24 fô
Képzés tartalma (elmélet, gyakorlat): 60% elmélet, 40% gyakorlat
Felvételi követelmények: nincsenek
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
54 720 01 Egészségügyi asszisztens
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi
Amit a munkájáról tudni érdemes:
— egészségügyi szolgáltatás területén asszisztensi feladatokat lát el
— vizsgálati, kezelési, ellátási idôpontokat elôjegyez, koordinál
— dokumentálja a vizsgálati eredmények, kezeléseket, a betegek adatait
— segíti és tájékoztatja a betegeket a vizsgálatok elôtt, alatt és után, kommunikál a hozzátartozókkal, szükség esetén
tanácsot ad
— egészségnevelô-fejlesztô tevékenységet folytat
— vizsgálatoknál és beavatkozásoknál asszisztál, segédkezik
— tisztán, sterilen tartja a vizsgáló-, kezelôhelyiségeket és a mûszereket
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 24 fô
Felvételi követelmények: nincsenek
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Betölthetô munkakörök: általános asszisztens, egyéb asszisztens
54 723 02 Gyakorló ápoló
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi
Amit a munkájáról tudni érdemes:
— aktív segítôje a diagnosztikus és terápiás ellátásban az orvosnak
— önállóan és szoros együttmûködésben végzi a gyógyító csapatban a támogatást
— irányítja és koordinálja az ápolási asszisztensek munkáját
— alkalmazza az információtechnológia eszközeit
— szükség esetén életmentô beavatkozásokat végez
— képes az egészséggel és ápolással összefüggô tudást átadni a rászorultaknak, azok családtagjainak és a közösségnek
— aktívan részt vesz a betegségek megelôzésében, szûrôprogramokban és az utógondozásban
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 24 fô
Felvételi követelmények: nincsenek
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Betölthetô munkakörök: általános ápoló, gyakorló ápoló
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FELNÔTTOKTATÁS
54 582 03 Magasépítô technikus
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi
Amit a munkájáról tudni érdemes:
— épületek építész terveit CAD programokkal szerkeszti
— építésvezetôként, mûvezetôként az építkezéseken a kivitelezôk munkáját irányítja
— az építéshez szükséges anyagok mennyiségét meghatározza
— a beruházások költségeit programok segítségével kiszámolja
— szervezi a kivitelezésben résztvevô alvállalkozók munkáit
— minôségellenôrzést végez
— építôanyag kereskedôknél ügyintézôként dolgozik
— építôipari vállalkozásoknál számlákat, árajánlatokat készít
— kitûzi az épületek, építmények helyét, nyomvonalát
— a szükséges engedélyek beszerzésénél közremûködik
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 24 fô
Felvételi követelmények: nincsenek
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Betölthetô munkakörök: acél- és könnyûfém-szerkezeti technikus, építési mûszaki ellenôr, építési mûszaki ügyintézô, építésügyi elôadó, építész mûszaki elôadó, építkezés-szervezô, építôipari ügyintézô, hídépítô technikus, magasépítô technikus,
mélyépítô technikus, statikai tervezô (technikus), útépítô és -fenntartó technikus, útépítô technikus, vasútépítô és -fenntartó
technikus, vasútépítô technikus, építôanyag-ipari technikus
54 581 01 Földmérô, földügyi és térinformatikai technikus
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi
Amit a munkájáról tudni érdemes:
— földmérési térképi tartalmak változásának terepi, irodai munkafeladatait elvégzi
— földmérési adatokat gyûjt, feldolgoz
— irodai feldolgozás során elvégzi a geodéziai számításokat, részt vesz a digitális földmérési térképek szerkesztésében
— ipari geodéziai terepi munkát végez
— szakmai irányítás mellett, a geodéziai jellegû terepi adatgyûjtés részfeladatait a vízszintes és magassági alappontsûrítés, illetve részletmérés területén önállóan elvégzi
— földhivatali hálózatban a földmérési és ingatlan-nyilvántartási állami, alapadatokat a földügy informatikai rendszerének
használatával kezeli, módosítja, elvégzi az adatszolgáltatást
— geodéziai, geoinformatikai munkavégzés során betartja a földmérés etikai normáit, valamint a térinformatikai adatokkal
kapcsolatos nemzetközi jogi elôírásokat
— térinformatikai adatokat gyûjt, feldolgoz, szolgáltat
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 24 fô
Felvételi követelmények: nincsenek
Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek
Betölthetô munkakörök: digitális-térkép kezelô, ingatlan-nyilvántartási ügyintézô, földmérô (technikus), földügyi térinformatikai szaktechnikus, létesítménygeodéta szaktechnikus, számítógépes térképész (technikus), távérzékelési szaktechnikus,
térinformatikai asszisztens (technikus), térinformatikai ügyintézô, térképész technikus, térképvizsgáló (technikus). topográfus
54 524 03 Vegyész technikus (új szakma)
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi
Amit a munkájáról tudni érdemes:
— anyagokat vizsgál és állít elô
— mintákat vesz, majd elôkészül a vizsgálatokhoz
— az elôírások alkalmazásával végzi a vizsgálatokat, melyeket kiértékel és dokumentál
— fokozottan figyel a munkavédelmi eszközökre és a minôségbiztosítási rendszer elôírásaira
— vizsgál többek között élelmiszereket
— a tápanyag romlékonyságának jellemzôit kutatja
— speciális gyógyszerészeti, laboratóriumi vizsgálatokat is végez
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— részt vesz gyógyszerfejlesztésekben, kárelhárítási tervek készítésében
— meghatározza a mérgezést okozó fajokat
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 24 fô
Felvételi követelmények: nincsenek
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
54 720 01 Egészségügyi asszisztens
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi
Amit a munkájáról tudni érdemes:
— egészségügyi szolgáltatás területén asszisztensi feladatokat lát el
— vizsgálati, kezelési, ellátási idôpontokat elôjegyez, koordinál
— dokumentálja a vizsgálati eredmények, kezeléseket, a betegek adatait
— segíti és tájékoztatja a betegeket a vizsgálatok elôtt, alatt és után, kommunikál a hozzátartozókkal, szükség esetén
tanácsot ad
— egészségnevelô-fejlesztô tevékenységet folytat
— vizsgálatoknál és beavatkozásoknál asszisztál, segédkezik
— tisztán, sterilen tartja a vizsgáló-, kezelôhelyiségeket és a mûszereket
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 24 fô
Felvételi követelmények: nincsenek
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Betölthetô munkakörök: általános asszisztens, egyéb asszisztens
54 723 02 Gyakorló ápoló
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi
Amit a munkájáról tudni érdemes:
— aktív segítôje a diagnosztikus és terápiás ellátásban az orvosnak
— önállóan és szoros együttmûködésben végzi a gyógyító csapatban a támogatást
— irányítja és koordinálja az ápolási asszisztensek munkáját
— alkalmazza az információtechnológia eszközeit
— szükség esetén életmentô beavatkozásokat végez
— képes az egészséggel és ápolással összefüggô tudást átadni a rászorultaknak, azok családtagjainak és a közösségnek
— aktívan részt vesz a betegségek megelôzésében, szûrôprogramokban és az utógondozásban
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 24 fô
Felvételi követelmények: nincsenek
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Betölthetô munkakörök: általános ápoló, gyakorló ápoló
34 582 01 Ács
Elôképzettség/végzettség megnevezése: alapfokú iskolai végzettség
Amit a munkájáról tudni érdemes:
— tetôszerkezeteket készít, ácsol
— korszerû és hagyományos állványokat épít és bont
— faszerkezeteket állít össze, bont, átalakít, javít
— a betonozáshoz szükséges zsaluzatokat, zsalurendszereket épít, bont, konzervál
— összeállítja az elôre gyártott épületelemeket
— külsô és belsô faburkolatokat, kerti építményeket, kerti bútorokat készít
— építész terveket, rajzokat értelmez és felhasznál
— kiszámolja a munkavégzéshez szükséges anyagok mennyiségét
— friss levegôn, természetes anyagokkal dolgozik
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 16 fô
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Felvételi követelmények: nincsenek
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Betölthetô munkakörök: állványozó, állványszerelô, csôállványozó, dúcolat készítô, építményzsaluzat-szerelô, faállványozó,
fatetôszerkezet-gyártó, fedélszerkezet-készítô, födémzsaluzó, magasépítési ács-állványozó, zsaluzó, zsaluzóács
34 582 08 Kômûves és hidegburkoló
Elôképzettség/végzettség megnevezése: alapfokú iskolai végzettség
Amit a munkájáról tudni érdemes:
— épületeket alapoz, falaz, vakol, habarcsot vagy betont felhasznál
— bontási, javítási, átalakítási és felújítási munkálatokat végez
— beton vasbeton szerkezeteket készít
— fô- és válaszfalakat épít és szigetel, boltíveket, párkányokat, lépcsôket készít
— külsô és belsô falakat vakol, hidegburkolatokat készít
— padlóburkolatokat készít kô-, tégla és- kerámia anyagokból
— lábazatot, lábazati burkolatot készít
— elhelyez épületelemeket, szerelvényeket szerel
— épületek belsô és külsô díszes felületeit készíti
— építész terveket, rajzokat értelmez és felhasznál
— kiszámolja a munkavégzéshez szükséges anyagok mennyiségét
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 16 fô
Felvételi követelmények: nincsenek
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Betölthetô munkakörök: betonozó, díszítô kômûves, építményvakoló kômûves, épületfalazó kômûves, falazó kômûves, karbantartó kômûves, kéményépítô kômûves, vakoló kômûves, födémgerenda-, tálca- és béléstest- elhelyezô, gépi vakoló, klinkertégla lerakó, díszítô mozaikos, díszítômozaik-burkoló, járdakövezô, járdaszegély kövezô, kôlapburkoló, térburkoló, hidegfal- és padlóburkoló, hidegburkoló, homlokzatburkoló, járólapozó, burkoló kômûves, díszburkoló, épületburkoló
34 525 03 Jármûfényezô
Elôképzettség/végzettség megnevezése: alapfokú iskolai végzettség
Amit a munkájáról tudni érdemes:
— gépjármû karosszériák fényezését, javító és díszítô fényezését végzi
— fém, fa és mûanyagok festési, fényezési mûveleteit elôkészíti
— technológiától függôen festék és lakk elôkészítést, színkeverést végez
— polírozási mûveleteket végez
— festés, fényezés, díszítô fényezés mûveleteit végzi
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 16 fô
Felvételi követelmények: nincsenek
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Betölthetô munkakörök: autófényezô, dukkózó, felületlakkozó, fémfestô, fémmázoló, fémsavazó, fémszerkezet mázoló,
fényezô, fényezô és mázoló (fém), alvánfestô, korrózióvédelmi festô, lakkozó (fém), nikkelezô, polírozó, zománcozó
Kollégiumi elhelyezés: fiú tanulóink részére a 87 fôs kollégiumunkban (Pécs, Jókai u. 8.), a lányok részére a városközponti kollégiumban van lehetôség.
Az intézmény rövid bemutatása: A több mint 70 éves intézményünk most is folyamatosan fejlôdik, diákjaink rendre jó eredménnyel szerepelnek a különbözô tanulmányi, szakmai versenyeken.
Felkészültségük megfelelô alapot teremt a továbbtanuláshoz, a munkaerôpiacon való megjelenéshez, az elhelyezkedéshez. A
fenti képzésekben folyamatosan képzünk diákokat. Az érettségit követô szakképzésben is kamatoztatni tudjuk a több évtizedes
szakmai tapasztalatunkat. Gyertek bátran és próbáljátok ki!
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Pécsi SZC Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskolája
7633 Pécs, Esztergár Lajos út 6.

Igazgató: Banó Andrea
Telefon: 72/ 257 859
E-mail: titkar@radnoti-pecs.hu
Honlap: radnoti-pecs.hu
Facebook: Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola, Pécs
Érdeklôdni lehet: Zsbánné Hámory Márta szakmai igazgató helyettes,
Baumgartner Tünde iskolatitkár

A 2 0 1 6 / 1 7 . TA N É V B E N I N D U L Ó K É P Z É S E K
NAPPALI
Pénzügyi-számviteli ügyintézô 54 344 01
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi végzettség
A pénzügyi-számviteli ügyintézô alkalmas a vállalkozások mûködésével összefüggô számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közremûködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a
pénzállomány-változással összefüggô nyilvántartásait vezeti, közremûködik az egyes pénzügyi mûveletek elôkészítésében,
lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat. Mûködô gazdálkodó szervezeten belül elôkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint, a gazdasági eseményeket
kontírozza, a fôkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli feladásokat készít.
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 34 fô
Betölthetô munkakörök: pénzügyi ügyintézô, bérelszámoló, számviteli ügyintézô, könyvelô (analitikus), pénzügyi, statisztikai,
biztosítási adminisztrátor, általános irodai adminisztrátor, iratkezelô, irattáros.
Vállalkozási és bérügyintézô 54 344 02
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi végzettség
A vállalkozási és bérügyintézô közremûködik a vállalkozások alapításával, mûködtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában. Alkalmas a vállalkozások mûködésével összefüggô számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közremûködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállományváltozással összefüggô nyilvántartásait vezeti, közremûködik az egyes pénzügyi mûveletek elôkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában. Ellátja a bérszámfejtéssel- és társadalombiztosítással kapcsolatos feladatokat. A munkavállalókkal
kapcsolatos bér- és társadalombiztosítási ügyeket intézi, a nyilvántartásokat vezeti. Vezeti a biztosítottak társadalombiztosítási lapjait, nyilvántartja a kifizetett ellátásokat, adatokat, igazolásokat küld az illetékes társadalombiztosítási szerveknek.
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 34 fô
Betölthetô munkakörök: pénzügyi ügyintézô, bérelszámoló, könyvelô (analitikus), általános irodai adminisztrátor, pénzügyi,
statisztikai, biztosítási adminisztrátor, iratkezelô, irattáros, készlet- és anyagnyilvántartó
Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintézô 54 344 03
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi végzettség
A vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintézô alkalmas a gazdálkodó szervezetek mûködésével összefüggô vám, jövedéki és
termékdíj szabályozásban meghatározott feladatok önálló elvégzésére. A gazdálkodó szervezetek valamennyi vám-, jövedéki adó- és termékdíj kötelezettséggel, illetve áru, árukészletek mozgásával összefüggô nyilvántartásait vezeti, közremûködik az árunyilatkozatok, az egyes bevallások adatszolgáltatások elkészítésében, lebonyolításában. Kezeli az ehhez kapcsolódó elektronikus nyilvántartásokat, rendszereket és a keletkezett iratanyagokat. Aktívan közremûködik a hatóság által
lefolytatott ellenôrzések lebonyolításánál.
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 34 fô
Betölthetô munkakörök: pénzügyi ügyintézô, adó- és illetékhivatali ügyintézô, általános irodai adminisztrátor, pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor, készlet- és anyagnyilvántartó, szállítási, szállítmányozási nyilvántartó, iratkezelô, irattáros.
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Logisztikai és szállítmányozási ügyintézô 54 841 11
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi végzettség
Az ügyintézô feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetôi
munka támogatása. Az ügyintézô feladata kiválasztani az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási módot, szükség
szerint megtervezni az útvonalat.
Kapcsolatot tart a különbözô közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel. Elkészíti a szállítmányozási szerzôdés tervezetét.
Kockázatot csökkent a kereskedelmi ügyletnek megfelelô szállítmánybiztosítási ajánlattal. Gondoskodik a különbözô fuvarozók információkkal való ellátásáról. Részt vesz a különbözô fuvareszköz-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a
kárügyeket. Ellenôrzi és kiadja a különbözô fuvarokmányokat.
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 34 fô
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Betölthetô munkakörök: logisztikai ügyintézô, anyag logisztikus, szállítási, szállítmányozási nyilvántartó, árufuvarozói ügyintézô, fuvarozási ügyintézô, gépjármû diszpécser, gépjármû-elôadó, gépjármûforgalmi koordinátor, szállítási adminisztrátor,
szállítmányozási adminisztrátor, szállítmányozási ügyintézô, taxidiszpécser, fuvarbonyolító, kereskedelmi ügyintézô
Postai üzleti ügyintézô 54 841 09
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi végzettség
Rendelkezik a szakképesítéssel betölthetô munkakörök ellátásához meghatározott valamennyi kompetenciával az elvárt
szinten. Elvégzi a munkaköréhez tartozó, pl. felvételi, értékesítési, kézbesítési, ellenôrzési és egyéb tevékenységeket. Támogatja és tevékenyen közremûködik az egyénre és a szervezet egészére vonatkozó elvárás teljesítésében.
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 17 fô
Betölthetô munkakörök: postai ügyfélkapcsolati foglalkozású, filatéliai asszisztens, postai fôpénztári ügyintézô, postai fôpénztáros, postai hálózatszervezési ügyintézô, postai hiánylati ügyintézô, postai kártérítési ügyintézô, postai kézbesítés-menedzselési ügyintézô, kézbesítésszervezési ügyintézô, komplex postázási ügyintézô, küldeményfelvevô, pénzforgalmi ügyintézô, postaforgalmi helyettes, postai értékesítés támogatási ügyintézô, postai kirendeltség kezelô, postai minôségellenôrzési ügyintézô,
postanet ügyfélszolgálati ügyintézô, táviratkezelô
Gazdasági informatikus 54 481 02
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi végzettség
A gazdasági informatikus szakképesítéssel rendelkezô szakember a gazdasági munkában jelentkezô informatikai és gazdasági feladatok szervezésére, megvalósítására alkalmas elméleti ismeretekkel és gyakorlati készségekkel rendelkezik. Általános feladata a gazdasági, statisztikai, tervezési és számviteli információk gyûjtése, a vezetôi és a felhasználói igények
kielégítésére alkalmas adatbázisban történô tárolása és menedzselése, valamint a gazdasági feladatokat ellátó integrált vállalatirányítási információs rendszerek kezelése. Feladata továbbá, hogy minden tevékenységéhez használja az informatikai eszközöket, azok közül is a lehetô leghatékonyabbat választja ki. Felelôssége, hogy figyelemmel kísérje az információ-technológiai újdonságokat, a felhasználói igények és a meglévô gazdasági információs rendszer összhangjának meglétét és szükség szerint tegyen javaslatot a korszerûsítésre, valamint vegyen részt a változást követô fejlesztésekben.
Kis- és középvállalatoknál a gazdasági informatikus elvégzi az általános szoftvertelepítési-, üzemeltetési feladatokat is, illetve közremûködik minden gazdasági feladat megoldásának informatikai eszközökkel történô megszervezésében és megoldásában.
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 26 fô
Betölthetô munkakörök: adatbázis asszisztens, számítógép programozó asszisztens, általános gazdasági és statisztikai ügyintézô.
Irodai titkár 54 346 03
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi végzettség
Az irodai titkár képes számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni, külsô és belsô kapcsolatteremtô, kapcsolattartást és
kapcsolat lezárását szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani, kezelni, tárolni. Képes számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni, vezetni és kezelni a szervezet munkaerô-gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartásokat, iratokat. Ellátja a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, reprezentációs
feladatokat, illetve a házipénztár kezeléséhez kapcsolódó feladatokat. Képes az ügyviteli munkafolyamatokat szervezni és
irányítani, az irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni, feladatkörében önállóan PR tevékenységet végezni. Megfelelô rangsorolással kapcsolatot tart munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külsô szervezetekkel magyar és egy idegen nyelven. Képes ügyintézôi feladatokat ellátni, leíró feladatokat végezni, illetve szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervezni magyar és egy idegen nyelven.
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Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 14 fô
Betölthetô munkakörök: titkár(nô), általános irodai adminisztrátor, gépíró és szövegszerkesztô, adatrögzítô kódoló, humánpolitikai adminisztrátor, irodai szakmai irányító, felügyelô, személyi asszisztens.
FELNÔTTOKTATÁS
Pénzügyi-számviteli ügyintézô 54 344 01
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi végzettség
A pénzügyi-számviteli ügyintézô alkalmas a vállalkozások mûködésével összefüggô számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közremûködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a
pénzállomány-változással összefüggô nyilvántartásait vezeti, közremûködik az egyes pénzügyi mûveletek elôkészítésében,
lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat. Mûködô gazdálkodó szervezeten belül elôkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint, a gazdasági eseményeket
kontírozza, a fôkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli feladásokat készít.
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 34 fô
Betölthetô munkakörök: pénzügyi ügyintézô, bérelszámoló, számviteli ügyintézô, könyvelô (analitikus), pénzügyi, statisztikai,
biztosítási adminisztrátor, általános irodai adminisztrátor, iratkezelô, irattáros.
Logisztikai és szállítmányozási ügyintézô 54 841 11
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi végzettség
Az ügyintézô feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetôi
munka támogatása. Az ügyintézô feladata kiválasztani az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási módot, szükség
szerint megtervezni az útvonalat.
Kapcsolatot tart a különbözô közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel. Elkészíti a szállítmányozási szerzôdés tervezetét.
Kockázatot csökkent a kereskedelmi ügyletnek megfelelô szállítmánybiztosítási ajánlattal. Gondoskodik a különbözô fuvarozók információkkal való ellátásáról. Részt vesz a különbözô fuvareszköz-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a
kárügyeket. Ellenôrzi és kiadja a különbözô fuvarokmányokat.
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 26 fô
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Betölthetô munkakörök: logisztikai ügyintézô, anyag logisztikus, szállítási, szállítmányozási nyilvántartó, árufuvarozói ügyintézô, fuvarozási ügyintézô, gépjármû diszpécser, gépjármû-elôadó, gépjármûforgalmi koordinátor, szállítási adminisztrátor,
szállítmányozási adminisztrátor, szállítmányozási ügyintézô, taxidiszpécser, fuvarbonyolító, kereskedelmi ügyintézô.
Kollégiumi elhelyezés: Hajnóczy kollégium (az iskolától 2 percre)
Az intézmény rövid bemutatása:
Az intézmény alapvetô szakfeladata, mint szakgimnázium a nappali rendszerû középiskolai nevelés, oktatás, szakmai képzés,
továbbá az érettségire épülô felnôtt szakképzés, felnôttoktatási és felnôttképzési formában.
Iskolánk gazdasági és informatikai képzéseket kínál a Közgazdaság, Közlekedés, Ügyvitel, Informatika ágazatokban.
A beiskolázási kínálat összeállításánál elsôdleges szempont a szakképesítést szerzô tanulók elhelyezkedési esélyeinek növelése, a munkaerô-piac által igényelt piacképes tudás és gyakorlati készség fejlesztésének biztosítása.
Intézményünk széles körû külsô kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Évrôl évre összefüggô szakmai gyakorlatra sikeresen helyezzük el diákjainkat együttmûködési megállapodás keretében.
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Pécsi SZC Simonyi Károly Szakközépiskolája és Szakiskolája
7632 Pécs, Malomvölgyi út 1/B.

Igazgató: Déri Tibor
Telefon: 72/550-710
E-mail: kszki@simonyi.sulinet.hu
Honlap: www.simonyi.sulinet.hu
Facebook: https://www.facebook.com/simonyipecs/
Érdeklôdni lehet: Látschám József, 72/550-701
Galaba Ágnes: 72/550-756
Kollégiumi elhelyezés: ANK kollégiuma
A 2 0 1 6 / 1 7 . TA N É V B E N I N D U L Ó K É P Z É S E K
NAPPALI RENDSZERÛ KÉPZÉS
1. Automatikai technikus, OKJ 54 523 01
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 20 fô
Felvételi követelmények: érettségi vizsga
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
A szakképesítéssel betölthetô munkakör(ök): gyengeáramú villamosipari technikus, jelzôberendezés-technikus, ipari elektronikai technikus, PLC programozó, automatikai mûszerész, biztosítóberendezés mûszerész, elektromûszerész, elektronikai mûszerész
Az automatikai technikus feladata az automatizált gépek, berendezések és rendszerek szerelése, üzembehelyezése, karbantartása és javítása. Ismeri és alkalmazza a méréstechnikai elveket és eszközöket. Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai elôírásokat. PLC programot ír, módosít, bevonja a PLC-t a hibakeresés folyamatába.
2. Épületgépész technikus, OKJ 54 582 01
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 28 fô
Felvételi követelmények: érettségi vizsga
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
A szakképesítéssel betölthetô munkakör(ök): építész-, épületgépész technológus, gépipari mérnökasszisztens, hôerô-gépészeti
technikus, hûtô- és klímatechnikus, szellôzéstechnikus, szellôztetési technikus, felelôs mûszaki vezetô (építôipar)
Az épületgépész technikus feladata az épített létesítmények épületgépészeti ellátó és komfort rendszereinek komplex
szemléletû telepítés-elôkészítése, telepítése, beüzemelése.
3. Faipari technikus, OKJ 54 543 01
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 12 fô
Felvételi követelmények: érettségi vizsga
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
A szakképesítéssel betölthetô munkakör(ök): fa- és bútoripari technikus, fafeldolgozó technikus, bútoripari technikus
A faipari technikus a fûrésztelepeken, az alapanyaggyártó üzemekben a késztermékek elôállításhoz szükséges alapanyagok gyártását szervezi. A megrendelô igényei alapján bútoripari termékek gyártási, szervezési, értékesítési feladatát végzi. Az épületekhez szükséges beépített bútorok, ajtók, ablakok, lépcsôk, parketta és egyéb épületasztalos ipari termékek
gyártási, szervezési feladatával foglalkozik.
4. Fotográfus és fotótermék-kereskedô, OKJ 54 810 01
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 28 fô
Felvételi követelmények: érettségi vizsga
Egészségügyi alkalmasság: –
Gyakorlati képzôhely: tanulószerzôdés
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A szakképesítéssel betölthetô munkakör(ök): fényképész, fotó és mozgófilm laboráns
A fotográfus és fotótermék-kereskedô olyan fejlett vizuális kommunikációs kultúrával, valamint fotótechnikai tudással rendelkezô szakember, aki igényesen valósítja meg a fotográfia különbözô területein adódó szakmai és kereskedôi feladatokat.
Használja a kor követelményeinek megfelelô technológiákat. Az alkalmazott és autonóm fotográfia területén dolgozik.
5. Fodrász, OKJ 54 815 01
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 28 fô
Felvételi követelmények: érettségi vizsga
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Pályaalkalmasság: szükséges
Gyakorlati képzôhely: tanulószerzôdés
6. Kozmetikus OKJ 54 815 02
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 28 fô
Felvételi követelmények: érettségi vizsga
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Pályaalkalmasság: szükséges
Gyakorlati képzôhely: tanulószerzôdés
7. Informatikai rendszerüzemeltetô, OKJ 54 481 06
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 28 fô
Felvételi követelmények: érettségi vizsga
Az informatikai rendszerüzemeltetô a kis- és közepes vállalat, intézmény, szervezet informatikáért felelôs vezetôjének közvetlen munkatársa, részt vesz a munkahely infokommunikációs hálózatának kialakításában és mûködtetésében. Felelôsségi körébe tartozik a vállalatnál mûködô informatikai hálózati eszközök, szerverek és munkaállomások, továbbá az informatikai alkalmazások összehangolt mûködésének és folyamatos frissítésének biztosítása.
8. Szoftverfejlesztô, OKJ 54 213 05
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 28 fô
Felvételi követelmények: érettségi vizsga
Egészségügyi alkalmasság: –
A szakképesítéssel betölthetô munkakör(ök): alkalmazásfejlesztô informatikus, alkalmazási rendszergondozó, alkalmazás-programozó, infokommunikációs alkalmazásfejlesztô. informatikai alkalmazásfejlesztô, programfejlesztô, számítógépes programozó, adatbázis fejlesztô, számítógép telepítô, számítógép kezelô/operátor, szoftvertelepítô, rendszertesztelô, szoftvertesztelô
A szoftverfejlesztô a szoftver alkalmazás fejlesztését elôkészíti, az alkalmazást megtervezi és fejleszti. Kiválasztja a tervezett fejlesztéshez szükséges technológiákat az elterjedt szabványok, protokollok ismeretében. Meghatározza az alkalmazások elôállításához szükséges kliens oldali és szerver oldali fejlesztô eszközöket, objektumorientált rendszerek paramétereit és szolgáltatásait. Az alkalmazás tervezés keretében elemzi a felhasználói követelményeket, megfogalmazza a fejlesztési célkitûzést. Funkcionális, logikai és fizikai rendszertervet készít egy elterjedt módszertan, illetve rendszer alkalmazásával. A funkcionális egységeket valamely algoritmus leíró eszközzel megtervezi. Rendszerré integrálja és optimalizálja a modulokat és forrásanyagokat. Kialakítja a mûködéshez szükséges környezetet, telepíti és beüzemeli az alkalmazást. Koordinálja a tesztüzemeltetést, tesztelési dokumentációt készít. Értékeli a tesztelés eredményét, koordinálja, végrehajtja, dokumentálja a módosításokat.

FELNÔTTOKTATÁS
A. Érettségi vizsgához nem kötött:
1. Asztalos, OKJ 34 543 02
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 24 fô
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
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Gyakorlati képzôhely: tanulószerzôdés
A szakképesítéssel betölthetô munkakör(ök): általános asztalos, beépített bútor helyszíni szerelôje, beépítettbútor-készítô, bútorgyártó, bútorjavító, díszlet-asztalos, egyedibútor-készítô, ablakgyártó, ablakkeret-készítô, ablakszerelô, ajtótokkészítô, épületasztalos, épület-karbantartó asztalos, faburkolat-felrakó, nyílászáró beépítô, nyílászáró gyártó asztalos, parkettakészítô
Az asztalos fô feladatköre a faipari termékek készítése, szerelése, karbantartása, javítása és felújítása. Különbözô rendeltetésû és szerkezetû bútorok, nyílászárók és belsôépítészeti munkák elkészítését végzi. Tevékenységi köre a termék elôállításához szükséges eszközök és anyagok beszerzésén át a gyártási mûveletek, kapcsolódó adminisztrációk, valamint a befejezô feladatok elvégzéséig terjed.
2. Bádogos, OKJ 34 582 02
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 14 fô
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Gyakorlati képzôhely: tanulószerzôdés
A szakképesítéssel betölthetô munkakörök: csatornahelyreállító bádogos, díszmûbádogos, domlokzati bádogos, karbantartó bádogos, lemezmunkás, építôipar, szellôzôbádogos, tetôbádogos, tetôfedô bádogos
A bádogos szabásmintákat készít a bádogos feladatokhoz, majd elvégzi az elkészült munkadarabok, a bádoglemez lapok
és az épületbádogos-szerkezetek épületekre szerelését, szükség esetén felújítását, javítását, háztartási bádogos szerkezeteket, használati és berendezési tárgyakat és épületdíszítô elemeket készít és helyez el.
3. Bôrdíszmûves, OKJ 34 542 01
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 14 fô
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Gyakorlati képzôhely: tanulószerzôdés
A szakképesítéssel betölthetô munkakör(ök): bôr ajándéktárgy készítô, bôr hátizsákkészítô, bôrárujavító, bôrtáskakészítô,
bôrtermékkészítô, bôrtokkészítô, táskajavító-készítô (bôrbôl), bôrkesztyûszabász, kesztyûszabász, kesztyûvarró, kézi kesztyûvarró
A bôrdíszmûves feladata a különbözô bôrdíszmûipari termékek kiszabása, elôkészítése, díszítése, összeállítása, bélelése,
befejezô mûveleteinek végrehajtása.
Kesztyûtermékek kiszabása, elôkészítése, díszítése, összeállítása, bélelése, befejezô mûveleteinek végrehajtása.
4. Cipôkészítô, OKJ 34 542 02
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 14 fô
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Gyakorlati képzôhely: tanulószerzôdés
A szakképesítéssel betölthetô munkakör(ök): cipôfelsôrész varró, cipôfelsôrész-készítô, cipôjavító, csizmadia, papucskészítô,
színházi cipész, varga
A cipôkészítô bôrbôl vagy mûbôrbôl cipôket, szandálokat, csizmákat készít és javít.
5. Elektronikai mûszerész, OKJ 34 522 03
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 20 fô
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Gyakorlati képzôhely: tanulószerzôdés
A szakképesítéssel betölthetô munkakör: akkumulátor-javító és kezelô, autóelektronikai mûszerész, elektromos gép- és készülékszerelô, automatikai mûszerész, ügyvitel-technikai mûszerész, híradástechnikai mûszerész, antennaszerelô
Az elektronikai mûszerész a gyártó és a kiszolgáló ágazatok középfokú végzettségû elektromos szakembere.
Alapvetô feladata az elektromos, elektronikus, távközlési és ügyvitel-technikai készülékek, berendezések és mûszerek bemérése, javítása és karbantartása.
Összeszereli és beállítja az elektronikai berendezéseket. Vezeték- és vezérlôrendszereket telepít és tesztel.
6, Épület- és szerkezetlakatos, OKJ 34 582 03
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 14 fô
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Gyakorlati képzôhely: tanulószerzôdés
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A szakképesítéssel betölthetô munkakör(ök): bányalakatos, darulakatos, díszlet-lakatos, gépbeállító lakatos, géplakatos, gépszerelô és -karbantartó lakatos, karosszéria lakatos, lemezlakatos, öntödei géplakatos, szerkezetlakatos, vas- és fémszerkezeti lakatos, épület- (és építményszerkezet) -szerelô (magasépítés), épületszerkezet-szerelô, szerkezeti szerelô
Az épület- és szerkezetlakatos vasból, acélból és egyéb fémes anyagból készült lemezeket, idomokat, csöveket, vázakat és
tartószerkezeteket munkál meg. Épületek és más építmények szerkezeti fémvázainak összeszerelését, felállítását és szétszerelését végzi.
7. Hûtô- és légtechnikai rendszerszerelô, OKJ 34 582 05
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 14 fô
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Gyakorlati képzôhely: tanulószerzôdés
A szakképesítéssel betölthetô munkakör(ök): csôszerelô, csôvezeték-szerelô, vezeték- és csôhálózat-szerelô, karbantartó, csôszerelô, légcsatorna-szerelô, légtechnikai hálózat szerelô, légtechnikai rendszerszerelô
A hûtô- és légtechnikai rendszerszerelô hûtô- és légtechnikai csôhálózatokat, vezetékeket szerel, javít és tart karban. A
szakképesítéssel rendelkezô képes: csôvezetéket kiépíteni, ellenôrizni a csôkötések tömörségét, hô- és korrózióvédô szigetelést készíteni, telepíteni, szerelni a hûtés, lég- és klímatechnikában a rendszereket, rendszerelemeket.
8. Kárpitos, OKJ 34 542 05
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 14 fô
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Gyakorlati képzôhely: tanulószerzôdés
A szakképesítéssel betölthetô munkakör(ök): ajtóbevonó kárpitos, bútorkárpitos, díszítôkárpitos, hajókárpitos, jármûkárpitos,
kárpitos párnatömô, kárpitos stílszabász, ülô-és fekvôbútor-kárpitos, vagonkárpitos
A kárpitos feladata kárpitozott bútorok, szerkezetek kialakítása, az igényeknek megfelelô párnázatok készítése hagyományos, korszerû technológiával és anyagokkal. Kárpitozott bútorok, termékek szakszerû javítása, jármûvek kárpitozása.
9. Kerámia, porcelán készítô, (Gipszmodell-készítô vagy Kerámia- és porcelántárgykészítô vagy Porcelánfestô szakmairány) OKJ 34 211 02
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 14 fô
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Pályaalkalmasság: szükséges
Gyakorlati képzôhely: tanulószerzôdés
A szakképesítéssel betölthetô munkakör(ök): gipszmodell-készítô, kerámia- és porcelántárgykészítô, porcelánfestô
Gipszmodell-készítô szakmairány:
A gipszmodell-készítô üzemekben, porcelángyárakban vagy saját vállalkozásban végzi szakmai tevékenységét. A gipszmodell-készítô kerámia-porcelán anyag- és gyártásismerettel, gipszes technológiai tudással rendelkezô szakember, aki
szakmai igényességgel valósítja meg a kerámia-porcelángyártás különbözô területein adódó gipszes feladatait.
Kerámia- és porcelántárgykészítô szakmairány:
A kerámia- és porcelántárgykészítô önállóan vagy csoportban, üzemekben, porcelángyárakban vagy saját vállalkozásban
végzi szakmai tevékenységét. A kerámia- és porcelántárgykészítô fejlett formakultúrával, rajzi és plasztikai ismeretekkel,
technikai tudással rendelkezô szakember, aki szakmai igényességgel valósítja meg a kerámia-porcelángyártás különbözô
területein adódó feladatait.
Munkavállalóként vagy vállalkozóként vezetô tervezôvel együttmûködve vagy önállóan elkészíti a kerámia-porcelán tárgy
terveit. Szakmai tapasztalatai alapján, a kívánt alapanyagokból a megfelelô gyártástechnológiával, a szakmai és minôségi
követelmények figyelembevételével kerámia - porcelán nyers- és késztermékeket állít elô, illetve különbözô díszítô eljárást vagy eljárásokat alkalmaz.
Porcelánfestô szakmairány:
A porcelánfestô üzemekben, porcelángyárakban vagy saját vállalkozásban, önállóan végzi szakmai tevékenységét. A porcelánfestô szakmai munkatevékenységének ellátásához fejlett szakmai mûveltséggel, dekor- és mintakultúrával, mûvészeti és rajzi ismeretekkel, különbözô festési eljárásokkal, technikai tudással rendelkezô szakember, aki a különféle kész- vagy
félkész, hagyományos és modern formájú finomkerámiaipari termékeket az adott stílusnak megfelelôen a szakmai és minôségi követelmények figyelembevételével festéssel díszíti.
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Munkavállalóként a meglévô dekortervek felhasználásával és a kívánt festési technikákkal, a kivitelezéshez szükséges mûveleti és technológiai dokumentáció felhasználásával készíti el a díszítményt az adott kerámia-porcelán felületén. Ismeri
és használja a különbözô festési eljárásokat, azok alkalmazási lehetôségeit és szakmai – minôségi elvárásait.
Önálló vállalkozóként a megrendelô és a szakmai partnerei igényei szerint a tervezôvel együttmûködve vagy önállóan elkészíti a kerámia-porcelán tárgy minta- vagy dekorterveit, vázlatokat, színpróbákat végez. Megbízás szerint elkészíti a különféle kerámia-porcelán tárgy dekorációját. Dokumentációt, marketing tervet és költség kalkulációt készít. Kapcsolatot
tart a megrendelôvel és a szakmai partnereivel.
10. Központi fûtés- és gázhálózat-rendszerszerelô, OKJ 34 582 09
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 28 fô
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Gyakorlati képzôhely: tanulószerzôdés
A szakképesítéssel betölthetô munkakör(ök): csôfûtôtest szerelô, csôszerelô, csôvezeték-építô, csôvezeték-kitûzô, csôvezetékszerel, épületgépészeti csôhálózat- és berendezés-szerelô, fûtés-, víz- és szennyvíz-szerelô, fûtésszerelô, gáz- és olajvezeték karbantartó, gázfogyasztó berendezés- és csôhálózat-szerelô, gázvezeték építô, gázvezeték- és -készülék-szerelô, gázvezeték szerelô, gázszerelô, hálózati gázszerelô, karbantartó, csôszerelô, központifûtés- és csôhálózat-szerelô, nyomócsôvezeték-építô, vízés gázvezeték szerelô, víz-gáz és központi fûtésszerelô, vízvezeték- és központifûtés-szerelô
A központi fûtés- és gázhálózat-rendszerszerelô központifûtési rendszert, gázellátórendszert épít, karbantart. Hôtermelôberendezést, gázberendezést beszerel. A szakképesítés rendelkezô képes: kiépíteni a csôhálózatot, biztosítani a beüzemelés feltételeit, felújítási, javítási, karbantartási, idôszakos ellenôrzési munkát végezni, szerelési vázlatot készíteni.
11. Víz-, csatorna- és közmû-rendszerszerelô, OKJ 34 582 12
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 14 fô
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Gyakorlati képzôhely: tanulószerzôdés
A szakképesítéssel betölthetô munkakör(ök): csatornázó, csôszerelô, csôvezeték-építô, csôvezeték-szerelô, duguláselhárító, épületgépészeti csôhálózat- és berendezés-szerelô, karbantartó-csôszerelô, nyomócsôvezetéképítô, szennyvízhálózat kiépítô, vezeték- és csôhálózat-szerelô, víz- és csatornaépítô, víz- és szennyvízcsôfektetô, víz- gáz- és központi fûtésszerelô, vízközmû építô, vízóra beszerelô, vízvezeték- és központifûtés-szerelô
A víz-, csatorna- és közmû-rendszerszerelô tervek alapján különbözô csôanyagokból víz-, tûzivíz-, csatorna-, közmû- és
technológiai hálózatokat épít ki. Egyedi és központi berendezési tárgyakat, használati melegvíz termelôket, hôcserélôket,
csapolókat és szerelvényeket szerel fel, épít be. Nyomáspróbát végez és feltölti, nyomás alá helyezi a rendszereket.
B. ÉRETTSÉGI VIZSGÁHOZ KÖTÖTT:
1. Automatikai technikus, OKJ 54 523 01
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 20 fô
Felvételi követelmények: érettségi vizsga
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
A szakképesítéssel betölthetô munkakör(ök): gyengeáramú villamosipari technikus, jelzôberendezés-technikus, ipari elektronikai technikus, PLC programozó, automatikai mûszerész, biztosítóberendezés mûszerész, elektromûszerész, elektronikai mûszerész
Az automatikai technikus feladata az automatizált gépek, berendezések és rendszerek szerelése, üzembehelyezése, karbantartása és javítása. Ismeri és alkalmazza a méréstechnikai elveket és eszközöket. Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai elôírásokat. PLC programot ír, módosít, bevonja a PLC-t a hibakeresés folyamatába.
2. Épületgépész technikus, OKJ 54 582 01
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 12 fô
Felvételi követelmények: érettségi vizsga
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
A szakképesítéssel betölthetô munkakör(ök): építész-, épületgépész technológus, gépipari mérnökasszisztens, hôerô-gépészeti
technikus, hûtô- és klímatechnikus, szellôzéstechnikus, szellôztetési technikus felelôs mûszaki vezetô (építôipar).
Az épületgépész technikus feladata az épített létesítmények épületgépészeti ellátó és komfort rendszereinek komplex
szemléletû telepítés-elôkészítése, telepítése, beüzemelése.
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3. Faipari technikus, OKJ 54 543 01
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 12 fô
Felvételi követelmények: érettségi vizsga
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
A szakképesítéssel betölthetô munkakör(ök): fa- és bútoripari technikus, fafeldolgozó technikus, bútoripari technikus
A faipari technikus a fûrésztelepeken, az alapanyaggyártó üzemekben a késztermékek elôállításhoz szükséges alapanyagok gyártását szervezi. A megrendelô igényei alapján bútoripari termékek gyártási, szervezési, értékesítési feladatát végzi. Az épületekhez szükséges beépített bútorok, ajtók, ablakok, lépcsôk, parketta és egyéb épületasztalos ipari termékek
gyártási, szervezési feladatával foglalkozik.
4. Fotográfus és fotótermék-kereskedô, OKJ 54 810 01
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 12 fô
Felvételi követelmények: érettségi vizsga
Egészségügyi alkalmasság: –
Gyakorlati képzôhely: tanulószerzôdés
A szakképesítéssel betölthetô munkakör(ök): fényképész, fotó és mozgófilm laboráns
A fotográfus és fotótermék-kereskedô olyan fejlett vizuális kommunikációs kultúrával, valamint fotótechnikai tudással rendelkezô szakember, aki igényesen valósítja meg a fotográfia különbözô területein adódó szakmai és kereskedôi feladatokat.
Használja a kor követelményeinek megfelelô technológiákat. Az alkalmazott és autonóm fotográfia területén dolgozik.
5. Fodrász, OKJ 54 815 01
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 28 fô
Felvételi követelmények: érettségi vizsga
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Pályaalkalmasság: szükséges
Gyakorlati képzôhely: tanulószerzôdés
6. Kozmetikus, OKJ 54 815 02
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 28 fô
Felvételi követelmények: érettségi vizsga
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Pályaalkalmasság: szükséges
Gyakorlati képzôhely: tanulószerzôdés
7. Informatikai rendszerüzemeltetô, OKJ 54 481 06
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 18 fô
Képzés tartalma (elmélet, gyakorlat): 40% elmélet, 60% gyakorlat
Felvételi követelmények: érettségi vizsga
Egészségügyi alkalmasság: –
Az informatikai rendszerüzemeltetô a kis- és közepes vállalat, intézmény, szervezet informatikáért felelôs vezetôjének közvetlen munkatársa, részt vesz a munkahely infokommunikációs hálózatának kialakításában és mûködtetésében. Felelôsségi körébe tartozik a vállalatnál mûködô informatikai hálózati eszközök, szerverek és munkaállomások, továbbá az informatikai alkalmazások összehangolt mûködésének és folyamatos frissítésének biztosítása.
8. Szoftverfejlesztô, OKJ 54 213 05
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 18 fô
Felvételi követelmények: érettségi vizsga
Egészségügyi alkalmasság: –
A szakképesítéssel betölthetô munkakör(ök): alkalmazásfejlesztô informatikus, alkalmazási rendszergondozó, alkalmazás-programozó, infokommunikációs alkalmazásfejlesztô, informatikai alkalmazásfejlesztô, programfejlesztô, számítógépes programozó,
adatbázis fejlesztô, számítógép telepítô, számítógép kezelô/operátor, szoftvertelepítô, rendszertesztelô, szoftvertesztelô
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A szoftverfejlesztô a szoftver alkalmazás fejlesztését elôkészíti, az alkalmazást megtervezi és fejleszti. Kiválasztja a tervezett fejlesztéshez szükséges technológiákat az elterjedt szabványok, protokollok ismeretében. Meghatározza az alkalmazások elôállításához szükséges kliens oldali és szerver oldali fejlesztô eszközöket, objektumorientált rendszerek paramétereit és szolgáltatásait. Az alkalmazás tervezés keretében elemzi a felhasználói követelményeket, megfogalmazza a fejlesztési célkitûzést. Funkcionális, logikai és fizikai rendszertervet készít egy elterjedt módszertan, illetve rendszer alkalmazásával. A funkcionális egységeket valamely algoritmus leíró eszközzel megtervezi. Rendszerré integrálja és optimalizálja a modulokat és forrásanyagokat. Kialakítja a mûködéshez szükséges környezetet, telepíti és beüzemeli az alkalmazást. Koordinálja a tesztüzemeltetést, tesztelési dokumentációt készít. Értékeli a tesztelés eredményét, koordinálja, végrehajtja, dokumentálja a módosításokat.
Az intézmény rövid bemutatása:
Iskolánk, a Pécsi SzC Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola 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 jelzi, mivel nagyon változatos területeket ölel fel. Az iskola valamennyi szakterületéhez tanmûhellyel rendelkezik.
Ezen kívül 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 szakközépiskolás tanulók gyakorlati képzése vállalkozóknál, üzemekben történik a 10. évfolyamtól, illetve a 10. osztályt
végzettek esetén az elsô évtôl.
A számítástechnika alapjaival minden tanuló megismerkedik, iskolánknak jelentôs számítógép parkja van. Valamennyi informatikai termünkbôl elérhetô az internet, tanulóink nagy számban ECDL vizsgát tesznek.
Vidéki tanulóinknak az ANK kollégiuma biztosít elhelyezést.
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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Pécsi SZC Zipernowsky Károly Mûszaki Szakközépiskolája
7622 Pécs, 48-as tér 2.

Igazgató: Amrein György
Telefon: +3672513260
E-mail: zkmsz@zipernowsky.hu
Honlap: www.zipernowsky.hu
Facebook: https://www.facebook.com/zipernowsky/
Érdeklôdni lehet: Berkesi Angéla
Kollégiumi elhelyezés: korlátozott számban megoldható
Az intézmény rövid bemutatása:
A Pécsi Szakképzési Centrum Zipernowsky Károly Mûszaki Szakközépiskolája (7622 Pécs, 48-as tér 2.) középfokú oktatási intézmény, fenntartója a Nemzetgazdasági Minisztérium.
Iskolánk az elsô, 1912/13-as tanévét Pécsi Mátyás Király Állami Fémipari Szakiskola néven kezdte. Az 1955/56-os tanév
ôszén vettük fel Zipernowsky Károly nevét. Az elmúlt, több mint 100 év alatt számos átalakulás, névváltozás történt az intézményünk életében.
Változtatásra mindig azért került sor, hogy megfeleljünk az ipari és gazdasági fejlôdésnek, s ezért sikerült megtartanunk regionális vezetô szerepünket a mûszaki oktatásban. Ez a tény nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy végzett tanulóinknak jók
az elhelyezkedési esélyei. A 2015/16-os tanévet a Pécsi Szakképzési Centrum tagintézményeként kezdtük el.
Iskolánkban elsôsorban a középfokú végzettség (érettségi, technikus) megszerzése a cél, de megfelelô alapot adunk a felsôfokú tanulmányok elkezdéséhez is. Nem az elitképzés a célunk, bár több diákunk is szépen szerepel országos tanulmányi versenyek döntôiben.
Iskolánk mûszaki, informatikai infrastruktúrájára jellemzô, hogy megfelelô számú eszköz áll rendelkezésre. Ezen informatikai eszközök minden szakmacsoportban fontos szerepet töltenek be, mert manapság egy áramkörtervezés, mérés, szimuláció,
gépészeti vizsgálati folyamat, jegyzôkönyv készítés sem képzelhetô el számítógép nélkül. Így az esztergagépek, CNC berendezés PLC-k villamos mérôlaboratóriumok és az iskolai tanhálózat, számítógép-szerelô mûhely számára megfelelô mûszaki eszközhátteret sikerült kialakítani az elmúlt évtizedekben.
Az ipari környezettel való kapcsolatunk nagyon élô. Több mint 300 céggel tartunk fenn kapcsolatot. Diákjaink a nyári szakmai gyakorlatukat általában ezeknél a cégeknél töltik.

A 2 0 1 6 / 1 7 . TA N É V B E N I N D U L Ó K É P Z É S E K
NAPPALI
54 523 02 Elektronikai technikus
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi végzettség
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 24 fô
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Betölthetô munkakörök: energiaelosztási technikus, ipari elektronikai technikus, villamosenergia-technikus, gyengeáramú villamosipari technikus, jelzôberendezés-technikus, koncert-fénytechnikus, koncert-színpadtechnikus, világítási technikus
54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi végzettség
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 24 fô
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Betölthetô munkakörök: gépipari automatizálási technikus, fejlesztô technikus, gépipari mérnökasszisztens, gépkenési technikus, gépszerelô technikus, gépszerkesztô technikus, szerszám- és készülékszerkesztô technikus
54 523 04 Mechatronikai technikus
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi végzettség
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 24 fô
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Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Betölthetô munkakörök: gépipari automatizálási technikus, gépszerelô technikus
54 481 01 CAD-CAM informatikus
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi végzettség
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 22 fô
Egészségügyi alkalmasság: –
Betölthetô munkakörök: mûszaki rajzoló, szerkesztô, informatikai és kommunikációs rendszereket kezelô technikus.
A szakképesítéssel betölthetô munkakörök: kivitelezô rajzoló, mûszaki rajzoló, számítógépes mûszaki rajzoló, számítógépes
tervrajzoló, szerkesztôrajzoló, számítógéphálózat-üzemeltetô, adatbázis asszisztens, PC-támogató, rendszeradminisztrátor, számítógép programozó asszisztens, számítógép ügyeletes, számítógépes kisegítô technikus, számítógépes mûszaki technikus, számítógépes rendszerkarbantartó
FELNÔTTOKTATÁS
54 523 02 Elektronikai technikus
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi végzettség
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 16 fô
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Betölthetô munkakörök: energiaelosztási technikus, ipari elektronikai technikus, villamosenergia-technikus, gyengeáramú villamosipari technikus, jelzôberendezés-technikus, koncert-fénytechnikus, koncert-színpadtechnikus, világítási technikus
54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi végzettség
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 16 fô
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Betölthetô munkakörök: gépipari automatizálási technikus, fejlesztô technikus, gépipari mérnökasszisztens, gépkenési technikus, gépszerelô technikus, gépszerkesztô technikus, szerszám- és készülékszerkesztô technikus
54 523 04 Mechatronikai technikus
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi végzettség
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 16 fô
Felvételi követelmények: –
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Betölthetô munkakörök: gépipari automatizálási technikus, gépszerelô technikus
54 481 01 CAD-CAM informatikus
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi végzettség
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 16 fô
Felvételi követelmények: –
Egészségügyi alkalmasság: –
Betölthetô munkakörök: kivitelezô rajzoló, mûszaki rajzoló, számítógépes mûszaki rajzoló, számítógépes tervrajzoló, szerkesztôrajzoló, számítógéphálózat-üzemeltetô, adatbázis asszisztens, PC-támogató, rendszeradminisztrátor, számítógép programozó
asszisztens, számítógép ügyeletes, számítógépes kisegítô technikus, számítógépes mûszaki technikus, számítógépes rendszerkarbantartó
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Pécsi SZC Radnóti Miklós Szakképzô Iskolája
7700 Mohács, Kossuth L. u. 71.

Igazgató: Vajdicsné Gubritzky Magdolna
Telefon: 69/322-106
E-mail: radnoti.mohacs@radmi.sulinet.hu
Honlap: www.radmi.net
Érdeklôdni lehet: Gáll Csaba szakmai igazgatóhelyettesnél – csaba.gal@radmi.sulinet.hu

A 2 0 1 6 / 1 7 . TA N É V B E N I N D U L Ó K É P Z É S E K
NAPPALI
54 811 01 Vendéglátásszervezô
Elôképzettség/végzettség: érettségi
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 16 fô
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Pályaalkalmasság: szükséges
Betölthetô munkakörök: vendéglátó tevékenységet folytató egység vezetôje, vendéglôs, pincér, pultos, szakács, gyorséttermi
eladó
A vendéglátásban vezetôi, szervezôi, gazdálkodási feladatokat ellátó szakember. A vendéglátó vállalkozások és az étkeztetési, vendéglátóipari szolgáltatásokat nyújtó egységek üzemeltetéséhez szükséges tervezôi, vezetôi, szervezôi, gazdálkodási feladatokat lát el. A vendéglátó egységekben végzi, irányítja, szervezi, ellenôrzi az árubeszerzést, a raktározást, a termelési, az értékesítési és szolgáltatási tevékenységeket. Összeállítja a vendéglátó egység kínálatát, bemutatja, reklámozza
az egység szolgáltatásait, kialakítja az üzletpolitikát, a marketingstratégiát, a cégarculatot. Kapcsolatot tart, kommunikál
magyar és idegen nyelven a vendégekkel, az egység üzletfeleivel és a hatóságokkal.
FELNÔTTOKTATÁS
54 723 02 Gyakorló ápoló
Képzés ideje: 2 év
Képzés munkarendje: Esti
Felvehetô létszám: 12 fô
A gyakorlati képzést a Mohácsi Kórház biztosítja. Most érettségizetteknek azonnali munkalehetôség felkínálása mellett teszi elérhetôvé a szakképesítés megszerzését.
Felvételi követelmények: érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Betölthetô munkakörök: általános ápoló, gyakorló ápoló
Munkáját az egészségügyi ellátórendszer egyes területein az ellátó team tagjaként végzi. Kompetenciaszintjének megfelelôen, felelôsen vesz részt az egészségügyi ellátás megelôzô-, gyógyító-, gondozó- és rehabilitációs folyamataiban.
Szakképesítés ráépülés: +1 év tanulással 55 723 01 Ápoló, késôbb szakápoló
54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltetô
Képzés ideje: 2 év
Képzés munkarendje: Esti
Felvehetô létszám: 12 fô
Felvételi követelmények: érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmasság: –
Pályaalkalmasság: –
Betölthetô munkakörök: informatikai és kommunikációs rendszereket kezelô, illetve azok felhasználóit támogató technikus.
(Számítógép telepítô, -kezelô, -szerelô; szoftvertelepítô, hálózatüzmeltetô, webmester, adatbázis adminisztrátor stb.)
Kis- és közepes vállalat, intézmény, szervezet informatikáért felelôs vezetôjének közvetlen munkatársa, vagy kihelyezett
informatikai szolgáltatásokat végzô cégben elsô szintû támogatói feladatokat lát el. Részt vesz a munkahely infokommunikációs hálózatának kialakításában és mûködtetésében. Koncepcionális kérdésekben feladata elsôsorban a döntések elô-

48

www.facebook.com/palyavalasztasbaranya

készítése, míg megvalósításban a koordináló feladatok ellátása. Együttmûködik a rendszerszervezôkkel, szoftverfejlesztôkkel.
Kollégiumi elhelyezés: Minden tanulónk számára kollégiumi férôhelyet tudunk biztosítani a város egykor iskolánkhoz tartozó,
ma újra önálló középiskolai kollégiuma a Mohácsi Radnóti Miklós Kollégiumban. Mûködtetôje a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) Cím: 7700 Mohács, Liliom utca 50. Tel: 69/311-525 e-mail: kollegiummohacs@gmail.com
Intézményvezetô: Heréb János Tel: 69/310-397
Az intézmény rövid bemutatása:
Hatvan évvel ezelôtt, 1956-ban indult el Mohácson az önálló iparitanuló-képzés. A tanítás már akkor is a jelenlegi helyén, a
Kossuth Lajos utca és a Pécsi út sarkán álló épületben zajlott. Ekkor kapta az iskola az 502. sz. Ipari Szakmunkásképzô Intézet
nevet. Az asztalos, géplakatos és kômûves szakmák kezdettôl fogva folyamatosan szerepelnek az iskola képzési kínálatában,
ám az elmúlt 60 esztendôben sokszor és sokféleképpen változott itt tanított szakmák sora.
1968-ban valósult meg az iskola elsô komolyabb bôvítése és korszerûsítése, ekkor épült fel a nyugati szárny, majd 1988ban elkészült a Kossuth utcai hét új tanterem is, ahol az emeletes szárnyban helyett kapott a stúdió, zsibongó, orvosi szoba és
néhány szertár is. A bôvítés további folytatásaként kialakításra került egy belsô, parkosított, kellôen tágas udvar, s a kilencvenes évek közepén korszerû, nagyméretû tanmûhelyekkel bôvült az intézmény. 2004-ben került sor a saroképület tetôterének beépítésére, ahol korszerû számítástechnikai tantermek és szerverszoba kapott helyet.
Az „ipari iskola” képzési kínálata 1994-ben bôvült, a szakképzés mellett már szakközépiskolai osztályokat is indít és érettségire, felsôfokú továbbtanulásra, illetve a szakképzô évfolyamokon továbbra is szakmai vizsgára készít fel.
Iskolánk 1974-ben vette fel Radnóti Miklós nevét. A rendszerváltást követôen többször változott az intézmény fenntartója s
e változtatások szükségessé tették az iskola nevének többszöri megváltoztatását is, ám névadónk azóta sem változott
2015. július elsejétôl a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásában, Pécsi Szakképzési Centrum tagintézményeként mûködünk.
Szakmakínálatunkat a jövôben is igyekszünk a munkaerô-piaci igényeknek megfelelôen alakítani.
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Pécsi SZC Sásdi Vendéglátóipari Szakképzô Iskolája
7370 Sásd, Kossuth L. u. 2.

Igazgató: Gáspár Andrea
Telefon: 72/475-430
E-mail: szakkozep.sasd@gmail.com
Honlap: http://vendeglato-sasd.sulinet.hu/

2 0 1 6 / 1 7 . TA N É V B E N I N D U L Ó K É P Z É S E K

Szakma
Cukrász
Pincér
Szakács

OKJ szám
34 811 01
34 811 03
34 811 04

Képzési idô
2 év
2 év
2 év

Elôképzettség
10 osztály vagy érettségi
10 osztály vagy érettségi
10 osztály vagy érettségi

A 10. osztályos gimnáziumi vagy szakközépiskolai végzettséggel rendelkezôk számára a szakképzés iskolánk 11-12. évfolyamain történik, ahová pincér, szakács vagy cukrász képzésre lehet jelentkezni. A tanulók ebben a képzési formában minden második hetet külsô, üzemi gyakorlaton töltenek.
Felvételi vizsga: nincs.
Pálya- és egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges, melyet az iskolában megszervezünk.
A tanmûhelyben tartott gyakorlatokon iskolánk korszerû, jól felszerelt tanéttermében, tankonyhájában és tancukrászdájában szakoktatók ismertetik meg tanulóinkkal magas színvonalon az elsajátítandó szakmai gyakorlati „fogásokat“. Sikeres
pályázatainknak köszönhetôen tanmûhelyeink eszközállománya és felszereltsége folyamatosan bôvül, modernizálódik.
Tehetséges, a szakma iránt érdeklôdô diákjainkat támogatjuk a szakmai megmérettetéseken, versenyeken.
Megragadunk minden lehetôséget arra, hogy megismerhessük a szomszédos országok gasztronómiáját (pl.: szakmai kirándulás, külföldi szakmai gyakorlat keretében).
Az egyre növekvô tanulólétszám azt bizonyítja, hogy nem dolgozunk hiába. Végzôseink a szakmai bizonyítvány megszerzése után szinte másnap el tudnak helyezkedni akár a régió, akár a környezô országok vendéglátó helyein.
Külsô gyakorlati képzôhelyeink pl: Puchner Kastélyszálló – Bikal, Ambient Hotel – Sikonda, Corso 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: Pécsi SZC Kökönyösi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma; 7300 Komló, Vájáriskola u. 1.
Felnôttek részére
Szakács, pincér, cukrász 2 évfolyamos képzés esti tagozaton. Az üzemi gyakorlat külsô munkahelyeken történik. A választható munkahelyek listáját az iskola a hallgatók rendelkezésére bocsátja.
... amennyiben minket választasz,
— patinás épületben, teljesen megújult környezetben várunk.
— tanáraid felkészültek arra, hogy te már digitális társadalomban nôttél fel.
— a legmodernebb technikával felszerelt tantermekben, digitális tananyagokból tanulhatsz.
— kényelmedet szolgálják az iskola teljesen új bútorai, berendezései.
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Pécsi SZC Táncsics Mihály Középiskolája és Szakiskolája
7800 Siklós, Gyûdi u. 2.

Igazgató: Horváth István
Telefon:06/72/496-417
E-mail:ski.szakiskola@gmail.com
Honlap:szakkepzosiklos.hu
Érdeklôdni Horváth István igazgató 20/6296057,
Mikola Lajos igh. 20/6667310

A 2 0 1 6 / 1 7 . TA N É V B E N I N D U L Ó K É P Z É S E K

FELNÔTTOKTATÁS
Fodrász – OKJ számmal 54 815 01
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 24
Felvételi követelmények: érettségi bizonyítvány
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Pályaalkalmasság: szükséges
Kollégiumi elhelyezés: nincs
Az intézmény rövid bemutatása:
A Pécsi Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakközépiskolája és Szakiskolája.
Képzési struktúránkat a helyi – kamarai és vállalkozói kör – igényeinek megfelelôen alakítottuk ki. Jelenleg a kereskedelem és
a vendéglátás szakmacsoportra koncentrálódik, így eladókat, pincéreket és szakácsokat képzünk.
Lehetôség van a szakközépiskolai (szakgimnáziumi) osztályunkban vendéglátás-szervezô vendéglôs képesítés megszerzésére. Vállalkozói jelzések-igények alapján a 2016/2017-es évtôl a pék szakma oktatását is elindítjuk. Tehetjük ezt azért, mert a
személyi és tárgyi feltételek megteremtésében a környékbeli kkv-k jelentôs szerepet vállaltak.
Érettségire épülô képzést, a fodrászok képzését szintén vállalkozói kezdeményezésre, vállalkozói segítséggel hirdettük meg
a 2016-2017-es tanévtôl.
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Pécsi SZC II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája
és Kollégiuma
7720 Pécsvárad, Vak Béla u. 8.

Igazgató:Papp Gyula
Telefon:72/465-030
E-mail:titkarsag@bela2.sulinet.hu
Honlap: www. bela2.sulinet.hu
Érdeklôdni lehet: Zakk Anna
Farkas Rudolf
A 2 0 1 6 / 1 7 . TA N É V B E N I N D U L Ó K É P Z É S E K :
NAPPALI
Pék OKJ 34 541 05
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 22 fô
Felvételi követelmények: 8 általános, érettségi bizonyítvány elônyt jelent
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Húsipari termékgyártó OKJ 34 541 03
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 22 fô
Felvételi követelmények: 8 általános, érettségi bizonyítvány elônyt jelent
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Cukrász OKJ 34 811 01
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 16 fô
Felvételi követelmények: 8 általános, érettségi bizonyítvány elônyt jelent
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
FELNÔTTOKTATÁS
Pék OKJ 34 541 05
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 16 fô
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Húsipari termékgyártó OKJ 34 541 03
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 16 fô
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Kollégiumi elhelyezés: lehetséges
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EGYÉB ÁLLAMI FENNTARTÁSÚ SZAKKÉPZÔ INTÉZMÉNYEK
Pécsi Mûvészeti Gimnázium és Szakközépiskola
7624 Pécs, Radnics u. 9.

Igazgató: Rajnai Richárd
OM azonosító: 027425
Telefon: 72 517 950
E-mail: iskola@pecsimuveszeti.hu
Honlap: www.pecsimuveszeti.hu
Facebook: www.facebook.com/Pécsi-Mûvészeti-Gimnázium-és-Szakközépiskola
Érdeklôdni lehet: Kothencz Melinda igazgatóhelyettes (zene@pecsimuveszeti.hu)

A 2 0 1 6 / 1 7 . TA N É V B E N I N D U L Ó K É P Z É S E K
NAPPALI
OKJ 54 212 05 Klasszikus zenész II. (fafúvós, rézfúvós, húros/vonós, billentyûs, ütôs);
Magánénekes; Zeneelmélet-szolfézs; Zeneszerzés szakirányok
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 7 fô
Képzés tartalma (elmélet, gyakorlat): elmélet: zeneelmélet, szolfézs, zeneirodalom, népzene, formatan; gyakorlat: hangszeres
fôtárgy / magánének, kamarazene, kötelezô hangszer (zongora, gitár, ütô)
Felvételi követelmények: A felvételi képességfelmérésbôl áll, az alábbiak szerint:
hangszeres szakok: hangszeres fôtárgy (gyakorlati); szolfézs (írásbeli, szóbeli)
magánénekes szak: az énekhang képezhetôségének és terhelhetôségének mérése; éneklés (gyakorlati), szolfézs
(írásbeli, szóbeli); zeneelmélet-szolfézs illetve
zeneszerzés szak: kötelezô zongora (gyakorlati); szolfézs (írásbeli, szóbeli).
Zeneiskolai elôképzettség: szükséges
Egészségügyi alkalmassági vizsga: hallásvizsgálat
Kollégiumi elhelyezés: Hajnóczy József Kollégiumban
Az intézmény rövid bemutatása: A Pécsi Mûvészeti Gimnázium és Szakközépiskola a tehetséggondozás, tehetségfejlesztés, a
mûvészi alkotómunka és a pedagógiai innováció sajátos mûhelye. Iskolánk programjában meghatározott célja szerint olyan
képzést nyújt, amelyben az iskolai tudás értéke a mûvészeti szaktudás, az általános mûveltség és a kompetenciák egyensúlyán
alapszik. Az intézmény három mûvészeti területen (zenemûvészet, képzô-iparmûvészet, táncmûvészet) és a drámatagozatos
gimnáziumi képzés során lehetôséget biztosít a magas színvonalú elméleti és gyakorlati tudás elsajátítására, a növendékek tehetségének és egyéni képességeinek fejlesztésére. Fontos feladatunk a növendékek személyiségének fejlesztése, amelynek célja,
hogy tanulóink önálló gondolkodásra, cselekvésre, önmûvelésre, együttmûködésre, felelôsségvállalásra, döntésekre képesek
legyenek.
Az ország minden tájáról érkeznek növendékek az iskolába azért, hogy kiváló mûvésztanárokkal, mesterekkel dolgozzanak
együtt.
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Pécsi Tudományegyetem Szociális és Egészségügyi Szakképzô Iskola
7632 Pécs, Berek utca 15.

Igazgató: Dr. Szabó Attila
OM azonosító: 027437
Telefon: 72/550-130
E-mail: titkarsag@szeszi.pte.hu
Honlap: www.szeszi.pte.hu
Érdeklôdni lehet: Szônyi Andrásné
A 2 0 1 6 / 1 7 . TA N É V B E N I N D U L Ó K É P Z É S E K
NAPPALI
Gyakorló ápoló (54 723 02)
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi
A gyakorló ápoló munkáját az egészségügyi ellátórendszer egyes területein az ellátó team tagjaként végzi.
A gyakorló ápoló korszerû elméleti tudással és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik, kompetencia szintjének megfelelôen,
felelôsen vesz részt az egészségügyi ellátás megelôzô-, gyógyító-, gondozó- és rehabilitációs folyamataiban.
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 15 fô
Képzés tartalma (elmélet, gyakorlat): 50%-50%
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Gyakorló csecsemô- és gyermekápoló (54 723 03)
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi
A gyakorló csecsemô- és gyermekápoló képes munkáját irányítás mellett, de önállóan, az egészségügyi team tagjaként
végezni, az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén. Részt vesz a megelôzô, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatokban kompetencia szintjüknek megfelelôen. Korszerû szemlélettel és gyermekszeretettel vesz részt a
beteg gyermekek ápolásában, gondozásában.
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 20 fô
Képzés tartalma (elmélet, gyakorlat): 50%-50%
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Gyakorló mentôápoló (54 723 01)
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi
A gyakorló mentôápoló a sürgôsségi betegellátás területén tevékenykedik team tagjaként (orvos vagy mentôtiszt
irányításával), illetve önállóan vesz részt a betegek mentésében és ellátásában.
A mentés, mentési készenlét, mentési készenlétet igénylô ôrzött szállítás esetén, a beteg illetve a sérült feltalálási helyén,
vagy szállítása közben sürgôsségi ellátást végez, a beteg ellátásában közremûködik.
Irányító csoport tagjaként segélyhívószámon érkezô és egyéb mentést kezdeményezô bejelentéseket fogadja, értékeli, a
beteg mentését megszervezi.
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 15 fô
Képzés tartalma (elmélet, gyakorlat): 50%-50%
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Fogászati asszisztens (54 720 02)
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi
A fogászati asszisztens a fogorvos irányítása és ellenôrzése mellett segédkezik a fogászati kezeléseknél, tisztán tartja, fertôtleníti, elôkészíti a mûszereket és a kezeléshez szükséges különbözô fogászati eszközöket, elvégzi az adminisztratív
teendôket.
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 20 fô
Képzés tartalma (elmélet, gyakorlat): 50%-50%
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
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Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (54 725 04)
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi
A gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens olyan laboratóriumban dolgozik, ahol emberekbôl származó különféle vizsgálati anyagokból megfelelô módszerekkel vizsgálatokat végeznek. Végezhetô tevékenységei: adminisztráció, vérvétel,
minták elôkészítése, néhány mérésfajta elvégzése. Munkáját felügyelet mellett végzi, ügyeleti szolgálatot nem lát el.
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 15 fô
Képzés tartalma (elmélet, gyakorlat): 60%-40%
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Gyógyszertári asszisztens (54 720 03)
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi
A gyógyszertári asszisztens a gyógyszerellátás területén foglalkoztatott egészségügyi szakember, aki gyógyszerész
irányítása mellett vesz részt a szakellátásban. Segíti, illetve kiegészíti a gyógyszerész munkáját a gyógyszertárakban,
gyógyszerkészítô laboratóriumokban, gyógyszerraktárakban, gyógyszer-kereskedelemben, valamint a kapcsolódó
intézetekben. Tevékenységét végezheti a gyógynövény-forgalmazás területein is.
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 20 fô
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Gyógymasszôr (54 726 04)
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi
A gyógymasszôr egészségügyi intézményekben a szakorvos, vagy vezetô gyógytornász szakmai irányítása és felügyelete
mellett gyógymasszázst, valamint hidro- és balneoterápiás kezeléseket végez. Teamben dolgozva támogatja az orvos
munkáját, együttmûködik a gyógytornásszal, fizikoterápiás szakasszisztenssel a betegek (páciensek) gyógyulása, rehabilitációja és pihenése érdekében.
Gyógyfürdôkben, fürdôkben, wellness részlegeken fizikai közérzet javító szolgáltatást nyújt, frissítés céljából masszázst,
hidro- és balneoterápiás kezeléseket végez. Sportmasszôri feladatait a sportolók sportteljesítményének megôrzésében,
fokozásában és a sportsérülések utáni rehabilitációban látja el, kompetenciájának megfelelôen önállóan, vagy az edzô,
szakedzô, sportorvos felügyeletével és irányítása mellett.
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 25 fô
Felvételi követelmények: –
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Ápoló/Ráépülés (55 723 01)
Elôképzettség/végzettség megnevezése: Gyakorló ápoló (OKJ:54 723 02) végzettség
Az ápoló munkáját önállóan, illetve más egészségügyi szakma képviselôivel együttmûködve végzi, az egészségügyi és
szociális ellátási struktúra minden területén. Az ápoló hivatását a megelôzô, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatban a multidiszciplináris team tagjaként kompetencia szintjének megfelelôen gyakorolja. Elméleti ismerete és a gyakorlati tapasztalata alapján képes a beteg szükségleteinek megfelelô ápolási, gondozási szolgáltatást nyújtani.
Képzés ideje: 1 év
Felvehetô létszám: 20 fô
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Csecsemô és gyermekápoló/Ráépülés (55 723 02)
Elôképzettség/végzettség megnevezése: Gyakorló csecsemô- és gyermekápoló (52 723 02) szakképesítés
A csecsemô- és gyermekápoló képes munkáját önállóan, illetve más egészségügyi szakma képviselôivel együttmûködve
végezni, az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén. Kompetencia szintjének megfelelôen részt vesz a
megelôzô, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatokban.
Korszerû szemlélettel és gyermekszeretettel végzi a beteg gyermekek ápolását, gondozását.
Képzés ideje: 1 év
Felvehetô létszám: 15 fô
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
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Gyakorló szövettani asszisztens (54 725 05)
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi
A gyakorló szövettani asszisztens az egészségügyi intézmények és különbözô kutató helyek, gyógyszergyárak szövettani
laboratóriumaiban önállóan dolgozik, orvos diagnosztikai laboratóriumi analitikus, hisztokémiai-immunhisztokémiai szakasszisztens, szövettani szakasszisztens és szövettani asszisztens irányítása mellett.
Feladata a különféle szövetminták technikai elôkészítése az orvosi mikroszkópos diagnosztikára. Laboratóriumi alapmûveleteket végez, speciális eszközöket, automata berendezéseket mûködtet, használ. Felhasználói szinten számítógépet
kezel, archiválási feladatokat lát el. Munkája során különbözô minôségbiztosítási módszereket követ.
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 15 fô
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Fizioterápiás asszisztens (54 725 03)
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi
A fizioterápiás szakasszisztens a fizioterápiás team tagjaként, szakmáját hivatásszerûen gyakorolja a megfelelô elméleti
tudás birtokában. Szakmai ismereteit folyamatosan bôvíti és az új ismereteket a szakmaterületen alkalmazni tudja.
Megfelelô kapcsolat-teremtô képességgel rendelkezik és betartja az etikai normákat.
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 15 fô
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus (54 725 02)
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi
Az audiológiai szakasszisztens és hallásakusztikus a fülészeti betegségek diagnosztikájában segíti a fül-orr-gégész orvost.
Szubjektív és objektív hallásvizsgálatokat végez. Elvégzi az életkorhoz illetve bizonyos foglalkozásokhoz,
tevékenységekhez kötött szûrôvizsgálatokat. A halláscsökkent betegek hallókészülékes rehabilitációjában aktívan részt
vesz, a hallókészülék illesztését, finomhangolását elvégzi, ezen betegek gondozásában is részt vesz.
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 15 fô
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Kardiológiai és angiológiai asszisztens (54 725 06)
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi
A kardiológiai és angiológiai szakasszisztens az egészségügyi szolgáltatás területén, azon belül is a szív-érrendszeri
betegellátásban végez asszisztensi feladatokat. A gyógyító team tagjaként, az orvos utasítására önállóan, vagy az orvossal
együttmûködve végzi tevékenységeit. Megfelelô kapcsolatteremtô képességgel rendelkezik, munkáját hivatásként gyakorolja, betartja annak etikai normáit.
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 15 fô
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Radiográfiai asszisztens (54 725 09)
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi
A radiográfiai asszisztens a sugárterápiás betegellátás területén tevékenykedik, team tagjaként, szakorvos (a radiológiában,
nukleáris medicinában, sugárterápiában szakorvos, vagy diplomás radiográfus irányításával.) Kompetenciájának
megfelelôen önállóan vesz részt a betegek diagnosztikus és terápiás ellátásában.
Elôsegíti a sugárterápiás betegellátás optimális feltételeit, a napi tevékenységet megszervezi, betegirányítási és -tájékoztatási feladatokat lát el.
Megfelelô kapcsolatteremtô képességgel rendelkezik, munkáját hivatásként, empátiával gyakorolja, betartja, illetve betartatja annak jogi szabályait, valamint etikai normáit.
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 15 fô
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
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ESTI
Gyakorló ápoló (54 723 02)
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi
A gyakorló ápoló munkáját az egészségügyi ellátórendszer egyes területein az ellátó team tagjaként végzi.
A gyakorló ápoló korszerû elméleti tudással és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik, kompetencia szintjének megfelelôen,
felelôsen vesz részt az egészségügyi ellátás megelôzô-, gyógyító-, gondozó- és rehabilitációs folyamataiban.
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 15 fô
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Gyakorló mentôápoló (54 723 01)
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi
A gyakorló mentôápoló a sürgôsségi betegellátás területén tevékenykedik team tagjaként (orvos vagy mentôtiszt
irányításával), illetve önállóan vesz részt a betegek mentésében és ellátásában.
A mentés, mentési készenlét, mentési készenlétet igénylô ôrzött szállítás esetén, a beteg illetve a sérült feltalálási helyén,
vagy szállítása közben sürgôsségi ellátást végez, a beteg ellátásában közremûködik.
Irányító csoport tagjaként segélyhívószámon érkezô és egyéb mentést kezdeményezô bejelentéseket fogadja, értékeli, a
beteg mentését megszervezi.
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 15 fô
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (54 725 04)
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi
A gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens olyan laboratóriumban dolgozik, ahol emberekbôl származó különféle vizsgálati anyagokból megfelelô módszerekkel vizsgálatokat végeznek. Végezhetô tevékenységei: adminisztráció, vérvétel,
minták elôkészítése, néhány mérésfajta elvégzése. Munkáját felügyelet mellett végzi, ügyeleti szolgálatot nem lát el.
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 15 fô
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Gyógyszertári asszisztens (54 720 03)
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi
A gyógyszertári asszisztens a gyógyszerellátás területén foglalkoztatott egészségügyi szakember, aki gyógyszerész
irányítása mellett vesz részt a szakellátásban. Segíti, illetve kiegészíti a gyógyszerész munkáját a gyógyszertárakban,
gyógyszerkészítô laboratóriumokban, gyógyszerraktárakban, gyógyszer-kereskedelemben, valamint a kapcsolódó intézetekben. Tevékenységét végezheti a gyógynövény-forgalmazás területein is.
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 15 fô
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Gyógymasszôr (54 726 04)
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi
A gyógymasszôr egészségügyi intézményekben a szakorvos, vagy vezetô gyógytornász szakmai irányítása és felügyelete
mellett gyógymasszázst, valamint hidro- és balneoterápiás kezeléseket végez. Teamben dolgozva támogatja az orvos
munkáját, együttmûködik a gyógytornásszal, fizikoterápiás szakasszisztenssel a betegek (páciensek) gyógyulása, rehabilitációja és pihenése érdekében.
Gyógyfürdôkben, fürdôkben, wellness részlegeken fizikai közérzet javító szolgáltatást nyújt, frissítés céljából masszázst,
hidro- és balneoterápiás kezeléseket végez. Sportmasszôri feladatait a sportolók sportteljesítményének megôrzésében,
fokozásában és a sportsérülések utáni rehabilitációban látja el, kompetenciájának megfelelôen önállóan, vagy az edzô, szakedzô, sportorvos felügyeletével és irányítása mellett.
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 15 fô
Felvételi követelmények: –
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
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Ápoló/Ráépülés (55 723 01)
Elôképzettség/végzettség megnevezése: gyakorló ápoló (OKJ:54 723 02) végzettség
Az ápoló munkáját önállóan, illetve más egészségügyi szakma képviselôivel együttmûködve végzi, az egészségügyi és
szociális ellátási struktúra minden területén. Az ápoló hivatását a megelôzô, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatban a multidiszciplináris team tagjaként kompetencia szintjének megfelelôen gyakorolja. Elméleti ismerete és a gyakorlati tapasztalata alapján képes a beteg szükségleteinek megfelelô ápolási, gondozási szolgáltatást nyújtani.
Képzés ideje: 1 év
Felvehetô létszám: 20 fô
Felvételi követelmények: –
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Gyakorló szövettani asszisztens (54 725 05)
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi
A gyakorló szövettani asszisztens az egészségügyi intézmények és különbözô kutató helyek, gyógyszergyárak szövettani
laboratóriumaiban önállóan dolgozik, orvos diagnosztikai laboratóriumi analitikus, hisztokémiai-immunhisztokémiai szakasszisztens, szövettani szakasszisztens és szövettani asszisztens irányítása mellett.
Feladata a különféle szövetminták technikai elôkészítése az orvosi mikroszkópos diagnosztikára. Laboratóriumi alapmûveleteket végez, speciális eszközöket, automata berendezéseket mûködtet, használ. Felhasználói szinten számítógépet
kezel, archiválási feladatokat lát el. Munkája során különbözô minôségbiztosítási módszereket követ.
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 15 fô
Felvételi követelmények: –
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Fizioterápiás asszisztens (54 725 03)
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi
A fizioterápiás szakasszisztens a fizioterápiás team tagjaként, szakmáját hivatásszerûen gyakorolja a megfelelô elméleti
tudás birtokában. Szakmai ismereteit folyamatosan bôvíti és az új ismereteket a szakmaterületen alkalmazni tudja.
Megfelelô kapcsolat-teremtô képességgel rendelkezik és betartja az etikai normákat.
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 15 fô
Felvételi követelmények: –
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Radiográfiai asszisztens (54 725 09)
Elôképzettség/végzettség megnevezése: érettségi
A radiográfiai asszisztens a sugárterápiás betegellátás területén tevékenykedik, team tagjaként, szakorvos (a radiológiában,
nukleáris medicinában, sugárterápiában szakorvos, vagy diplomás radiográfus irányításával.) Kompetenciájának
megfelelôen önállóan vesz részt a betegek diagnosztikus és terápiás ellátásában.
Elôsegíti a sugárterápiás betegellátás optimális feltételeit, a napi tevékenységet megszervezi, betegirányítási és - tájékoztatási feladatokat lát el.
Megfelelô kapcsolatteremtô képességgel rendelkezik, munkáját hivatásként, empátiával gyakorolja, betartja, illetve betartatja annak jogi szabályait, valamint etikai normáit.
Képzés ideje: 2 év
Felvehetô létszám: 15 fô
Felvételi követelmények: –
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Az intézmény rövid bemutatása:
Az 1945-ben alapított, egykori Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképzô Iskola fenntartói jogát és az intézmény mûködtetését
2008 augusztusában vette át Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatától a Pécsi Tudományegyetem.
Az akkori szakminisztériumok támogatásával létrejött megállapodás célja az volt, hogy az országban – de az Unióban is – egy
modellértékû oktatási szerkezetet alakítsanak ki, ahol vertikálisan egy rendszerben lesz megtalálható a szociális és az
egészségügyi szakképzés valamennyi képzési formája.
Iskolánk a 2014/15-ös tanévben kezdte meg azt a portfólióbôvítést, amelynek legfontosabb eleme az ágazati (egészségügy) szakközépiskolai képzés indítása volt. Ezáltal teljessé vált az az oktatási modell, amely a PTE Egészségtudományi Karának égisze
alatt a szakközépiskolai képzéstôl a doktori fokozatig képes az egészségügyi képzés teljes vertikumát biztosítani, széleskörûen
kiszolgálva az egészségügyi ágazat humánerôforrás igényét.
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