
 

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉG 
 

 

.SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS általános iskolai végzettséggel rendelkezők részére 

 

KÓD KÉPZ. IDŐ Szakmák megnevezése Megjegyzés 

0021 3 év Ipari gépész Az iskola a 9. évfolyamon a szakmai gyakorlatot 

iskolai tanműhelyben biztosítja. 0022 3 év Asztalos 

0023 3 év Eladó Az iskola valamennyi vendéglátóipari és 

kereskedelmi szakma összevont gyakorlati oktatását 

a 9. évfolyamon saját tanegységeiben biztosítja, 

viszont a 10., 11. évfolyamon külső gyakorlati 

helyről gondoskodni kell, amelyben az iskola is segít 

a kamarákkal együttműködve. 

0024 3 év Cukrász 

0025 3 év Szakács  

0026 3 év Gazda Az iskola a gyakorlati oktatást a mezőgazdasági 

tangazdaságában biztosítja. 0027 3 év Mezőgazdasági gépész 

0028 3 év Pék 

Az iskola a 9. évfolyamon a szakmai gyakorlatot 

saját tanegységeiben biztosítja, viszont a 10., 11. 

évfolyamon külső gyakorlati helyről gondoskodni 

kell, amelyben az iskola is segít a kamarákkal 

együttműködve. 

 

 

A 3 éves szakma megszerzését követően a tanulóknak lehetőségük van 2 év alatt nappali tagozaton az 

érettségi vizsgára felkészülni, érettségi vizsgát tenni. 

 

A tanulóknak lehetőségük van a 3 éves képzést követő sikeres szakmai vizsga letétele után újabb 

szakképesítés térítésmentes megszerzésére a szakmacsoportjukhoz tartozó ráépülő szakmákban.  

A képzési idő 1 év, így a tanulók 4 év alatt két szakképesítést is szerezhetnek.  

Ráépülő szakképesítések: 

 Vendéglátó-üzletvezető 

 Mezőgazdasági gépjavító 

 

A hiányszakmákban Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra lesz lehetőség.  

 

Tervezett tanfolyami felnőttképzések: 

 

 Aranykalászos gazda (gépkezelői igazolvánnyal, aszaló tanúsítvánnyal) 

 Boltvezető (eladó előképzettséggel) 

 Élelmiszer- és vegyiáru eladó 

 Gyógy- és fűszernövény termesztő (kertész előképzettséggel)  

 Húsipari termékgyártó 

 Méhész 

 Pék 
 

 

JÁSZAPÁTI GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN 

KATOLIKUS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 

 

LEVELEZÉSI CÍM: 5130 JÁSZAPÁTI, VASÚT ÚT. 2. 

 

OM: 201762 
 

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

JÁSZAPÁTI 
 

2017-2018. tanév 
 

 

IGAZGATÓ: Mészárosné Drizner Rita 

PÁLYAVÁLASZTÁSI FELELŐSÖK: Farkasné Besenyei Mária ált. ig. helyettes 
Medvéné Urbán Terézia ig. helyettes 

 

 ELÉRHETŐSÉGEK: 
 

GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG SZAKKÉPZŐ ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉG 

Jászapáti, Vasút út 2. Jászapáti, Vasút út 4. 

Telefon/fax: 57/540-960   57/540-260 

E-mail: szechenyi.jaszapati@gmail.com ikviszi5130@gmail.com 
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KOLLÉGIUM:  57/441-149 
 

 NYÍLT NAPOK IDŐPONTJAI: 
 

GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG: SZAKKÉPZŐ ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉG: 

2016. november 30. 8:00 óra 2016. november 30. 8:00 óra 

2016. december 1. 8:00 óra 2016. december 1. 8:00 óra 

 

Intézményünk katolikus középiskola. A szakmai tudással együtt katolikus értékrendet képviselünk családias, 

szeretetteljes légkör megteremtésével. 

 

 

Előzetes bejelentkezés alapján szívesen látunk és várunk minden érdeklődőt, általános iskolai osztályt vagy 

kisebb csoportot, egyénileg tanulókat, szülőket. 



GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG 
 

Intézményegységünkben gimnáziumi képzés folyik. Célunk, hogy tanítványaink hasznosítható, 

eszközszintű tudás birtokába juthassanak.  

KÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

TANTERV 

TÍPUSA 

OKTATOTT 

IDEGEN NYELV 

EGYÉB INFORMÁCIÓ 

(pl, szakmai továbbhaladás a 12. évf. 
után, és emelt szintű oktatás stb.) 

0001 8 év 
Nyolcosztályos 

gimnázium 

Angol vagy német  

 

Latin oktatás. Matematikából és 

természettudományos tárgyakból 

minden évfolyamon emelt 

óraszám. Választható 2. nyelv: 

angol, német, francia, orosz 

0002 1+4 év 
Gimnázium angol nyelvi 

előkészítő évfolyammal 

Angol 

Választható: német, 

francia, orosz 

9. évfolyamon heti 15 óra idegen 

nyelv és 3 óra második idegen 

nyelv. 10-13. évfolyamon emelt 

óraszámú idegen nyelv vagy emelt 

matematika-idegen nyelvi oktatás. 
0003 1+4 év 

Gimnázium német 

nyelvi előkészítő 

évfolyammal 

Német Választható: 

angol, francia, orosz 

0004 4 év 

Gimnázium 

emelt idegen nyelvi 

tagozattal 

angol vagy német, 

második idegen nyelv: 

angol, német, francia 

vagy orosz 

9. évfolyamtól heti 5 órában 

haladó idegen nyelv emelt szintű 

oktatása, emellett heti négy órában 

második idegen nyelv, heti négy 

órában matematika. 

 

Gimnáziumi képzésünkben a nyolcosztályos gimnázium alapos felkészítő munkáját és megbízhatóságát 

bizonyítja, hogy az itt végzettek 85-90 %-a felsőoktatási intézményben folytatja tanulmányait. Az 

eredményes felvételi érdekében 11. évfolyamtól az emelt szintű érettségire való felkészítést biztosítjuk 

minden felvételi tantárgyból a diákok választása és igénye szerint. Nagyon sikeres és kedvelt a 0. 

évfolyamos nyelvi előkészítő képzés, amely elvégzése után sokan szerzik meg a nyelvvizsga-

bizonyítványt és emelt szintű érettségi vizsgát tesznek idegen nyelvből. Sokoldalú nemzetközi diákcsere-

kapcsolatainkkal is a nyelvoktatást segítjük! 

Angol, német, francia, latin nyelvet tanítunk, de készek vagyunk az orosz nyelv tanítására is. Kérjük 

megjelölni a felvételi lapon, eddig milyen nyelvet tanult a tanuló. A nyolcosztályos és 4-5 évfolyamos 

gimnáziumi osztályokba központi írásbeli felvételi dolgozat megírásával lehet bejutni. Jelentkezés a 

központi felvételire 2016. december 9-ig, az 5. és 9. évfolyamra 2017. február 15-ig. 

Jól felszerelt, teljesen felújított, a XXI. század minden igényét kielégítő szaktantermekben folyik a tanítás. 

Iskolai könyvtár, tornacsarnok, tornaterem, a sportudvar és a kondicionáló terem, internettel ellátott 

számítástechnikai szaktantermek várják a tanulókat. Kollégiumi elhelyezést modern, új 

kollégiumunkban, 3-4 ágyas szobákban tudunk biztosítani. 

 

Nyelvvizsga letételének lehetősége 
 az intézmény keretein belül! 

 

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉG 

SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS: 

 

KÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

TANTERV 

TÍPUSA 

SZAKMA-

CSOPORT 

OKTATOTT 

IDEGEN 

NYELV 

EGYÉB INFORMÁCIÓ 

 

0013 4 év 

Szak-

gimnáziumi 

kerettanterv 

Kereskedelem 
Angol, 

német 

Érettségivel megszerezhető 

szakképesítés: Eladó. 

Technikus szakképesítés 1 év:  

Kereskedő. 

0014 4 év 

Szak-

gimnáziumi 

kerettanterv 

Vendéglátóipar 
Angol, 

német 

Érettségivel megszerezhető 

szakképesítés: Pincér. 

Technikus szakképesítés 1 év:  

Vendéglátásszervező. 

0015 4 év 

Szak-

gimnáziumi 

kerettanterv 

Mezőgazdaság 
Angol, 

német 

Érettségivel megszerezhető 

szakképesítés: Állattartó 

szakmunkás. 

Technikus szakképesítés 1 év:  

Mezőgazdasági technikus. 

 

A 12. évfolyam után érettségi vizsga, továbbhaladási lehetőségek: egyetem, főiskola, technikusképzés.  

Érettségire épülő képzés (nappali, esti): 

- Kereskedő  

- Vendéglátásszervező 

- Mezőgazdasági technikus 

 

Szakgimnáziumi, szakközépiskolai képzés: 
       A 8. évfolyam elvégzése után iskolánk az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakképzéseket 

biztosítja. Az OKJ szerinti szakképzésbe be tudnak kapcsolódni más középfokú intézményből 

pályamódosítást végző, másodszakmát megszerezni kívánók és érettségivel rendelkező tanulók is. 

 

Szakgimnáziumi, szakközépiskolai évfolyamokon a tanulók angol és német nyelvet választhatnak. A 

nyelvoktatás korszerűen felszerelt nyelvi laboratóriumokban történik. A vállalkozási készségek 

fejlesztésére számítógépekkel felszerelt taniroda biztosított.  

 

Az iskola jól felszerelt, korszerű faipari, fémipari alapképző tanműhelyekkel, valamint 

kereskedelmi és vendéglátóipari tanbázissal rendelkezik. A vendéglátó tanbázisban tanétterem, 

tankonyha és tancukrász üzem is megtalálható, ahol a szakmák oktatása különösen magas színvonalon 

történik iskolánkban. Jó lehetőségeink vannak a mezőgazdasági gyakorlati oktatás biztosítása terén a 

tangazdaságban, valamint a 123 ha-os szántóterületen. 

 

Az iskolában színvonalas oktató- és értékes nevelőmunka folyik. A feltételek megteremtésében a 

nevelőtestület lelkiismeretes munkát végez. Az iskola nemzetközi kapcsolatokkal is rendelkezik. 

 

Az iskolánkba felvett tanulók részére kollégiumi ellátást biztosítunk. A kollégiumban tornaterem, 

sportpályák, edzőterem, könyvtár, szélessávú internetes vonal is rendelkezésre áll, így a diákok kellemesen 

és hasznosan tölthetik szabadidejüket. 


