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Kedves 8. Osztályos Tanuló!
Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint nem Intézményünkbe nyertél felvételt, de ha úgy gondolod, hogy
mégis szeretnél iskolánk tanulója lenni, akkor jelentkezhetsz az alábbi, 2018/2019-es tanévben induló
képzéseinkre 2018. május 7-18. között:

tagozatkód

001

ágazati képzés megnevezése
informatikai szakmacsoport
informatikai ágazati oktatás;
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet
a következő szakképesítés megszerzése:
informatikai rendszerüzemeltető

képzés ideje

idegen nyelv: angol vagy német

002

gimnáziumi képzés

4 évfolyam gimnázium
idegen nyelv: angol és német
igény szerint: emelt szintű
informatika vagy idegen nyelv oktatás

003

egészségügy szakmacsoport;
egészségügy ágazati oktatás;
a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett
kimenet a következő szakképesítés(ek)
megszerzése: gyakorló ápoló, gyakorló
csecsemő- és gyermekápoló

4 évfolyam szakgimnázium
idegen nyelv: angol vagy német

Miért érdemes az informatikai szakgimnáziumot választani?
Iskolánk informatikai szakgimnáziumi osztályában megismerkedhetsz a programozás rejtelmeivel, a
weboldalak működésével, a számítógép részletes működési elveivel és különböző konfigurációs beállításaival.
Ha ez még nem keltette fel az érdeklődésedet, úgy egy új területre is bevezetünk Téged: A hálózatok
világába. Iskolánkban a Cisco Networking Academy által magasan kiképzett oktatói segítségével Cisco
tanúsítványt szerezhetsz. Érettségi vizsgád után 1 évvel már megszerezheted az 54 481 06-os Informatikai
rendszerüzemeltető felsőfokú OKJ bizonyítványod.
Miért érdemes a gimnáziumi képzést választani?
A gimnáziumi képzést azoknak a tanulóknak ajánljuk, akiknek jó tanulmányi eredményük van és felsőfokú
továbbtanulásra készülnek. Az iskolában lehetőséget biztosítunk különböző szakköri foglalkozásokra (pl.
japán nyelv tanulása), nyelvvizsga- előkészítőre, a 11. és a 12. évfolyamon pedig a továbbtanulás irányának
megfelelően emelt szintű érettségi felkészítőkre.
Miért érdemes az egészségügyi szakgimnáziumot választani?
Ápolónak, csecsemő- és gyermekápolónak lenni az egyik legszebb hivatás, de egyben a legnehezebb is.
Együttérzésükre, bátorításukra minden betegnek szüksége van, de ugyanakkor nagy szakmai tudásukkal és
tapasztalatukkal az orvosok nélkülözhetetlen segítői is egyben. A képzés során többek között szakápolási
ismereteket (belgyógyászat, sebészet, gyermekgyógyászat, elsősegélynyújtás) is oktatunk. Érettségi vizsgád
után 1 évvel már megszerezheted az 54 723 02 azonosítószámú Gyakorló ápoló vagy az 54 723 03
azonosítószámú Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló OKJ bizonyítványod.
Várjuk jelentkezésedet a mellékelt pótjelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével!
További információ a 06/28/496-206-os telefonszámon, az iskola titkárságán kérhető.

