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I.Technikum (5 év)
9-10. évfolyamon általános közismereti képzés (idegen nyelv választási lehetőség:
angol vagy német ) mellett ágazati alapképzés, 11.-12 évfolyamon kötelező érettségi
tantárgyi és szakmai elméleti és gyakorlati, 13. évfolyamon nyelvi és szakmai elméleti és
gyakorlati oktatás folyik.
A jelenleg nyolcadikos tanulók részére nappali tagozaton 3 ágazatban kínálunk
továbbtanulási lehetőséget:
1519 Technikum - specializált gép- és járműgyártás ágazat ágazatban Az
érettségivel megszerezhető technikusi végzettség: 5 0716 19 04 Gépjármű
mechatronikai technikus - AUTÓSZERELŐ
Felvehető létszám: 32 fő

1510 Technikum - gépészet ágazatban Az érettségivel megszerezhető technikusi
végzettség: 5 0715 10 06 Gépgyártástechnológiai technikus
Felvehető létszám: 16 fő
1506 Technikum - építőipari ágazatban Az érettségivel megszerezhető technikusi
végzettség: 5 0732 06 09 Magasépítő technikus
Felvehető létszám: 17 fő
II. Szakképző Iskola (3 év)
A jelenleg nyolcadikos tanulók számára a következő ágazati alapozó oktatás indítását
tervezzük.
A teljes képzési idő 33 %-ában közismereti oktatás(idegen nyelvválasztási lehetőség
angol vagy német ) 67 %-ában ágazati alapképzés és szakmai elméleti és gyakorlati
képzés folyik. A 9. évfolyamon ágazati szakmai alapképzés történik, amely ágazati

alapvizsgával zárul, sikeres letétele után lehet a jelzett szakmák valamelyikében tovább
tanulni
Iskolai tanműhelyeinkben indított csoportok létszáma 16 fő.
KÓD

Ágazati alapoktatás

lehetséges
szakképzettség
kimenete(i)

1304
1306
1307

Elektronika és elektrotechnika

Villanyszerelő

Építőipar
Épületgépészet

1308
1310
1319

Fa-és bútoripar
Gépészet
Speciális gép- és járműgyártás

1325
1326

Építőipar
Gépészet

Kőműves
Központifűtés-és
gázhálózatrendszerszerelő
Asztalos
Gépi és CNC forgácsoló
Autógyártó
Karosszérialakatos
Járműfényező
Mechatronikus karbantartó
Festő, mázoló, tapétázó
Hegesztő

III. Szakképzést előkészítő képzés (1 év)
A tudatos szakma választás érdekében indított képzésünk az orientációs osztály. A
képzési idő egy év, amely alatt alap kompetencia fejlesztés pályaorientációs képzés is
zajlik, aminek köszönhetően a tanuló egy év után szakirányt választ.
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Orientációs képzés

IV. Felvételi vizsgát nem szervezünk
A felvételi sorrend kialakításának elvei:
1. Tanulmányi eredmény (7. év végi és 8. első félévi tanulmányi átlag magyar nyelv és
irodalomból, történelemből, idegen nyelvből, matematikából, fizikából, kémiából,
biológiából, földrajzból).
Azonos tanulmányi eredmény esetén előnyben részesítjük:
1. a hátrányos helyzetű tanulót
2. az iskolához közelebbi lakóhellyel rendelkező tanulókat
3. teljes azonosság esetén a fiatalabb életkort részesítjük előnyben
V. Egyéb
A felvételt nyert tanulóink számára saját kollégiumban elhelyezési, valamint
éttermünkben kedvezményes étkezési lehetőséget tudunk biztosítani.

A tanulói igényeket is figyelembe véve, az alábbi ingyenes szabadidős tevékenységet
lehet választani: Sportkör

A beiratkozással és a felvétellel kapcsolatban tájékoztatást ad:
Bányászi Manuéla iskolatitkár +36 70 400 2839
Jelen beiskolázási lehetőségek változhatnak jogszabályi módosulások, valamint későbbi
fenntartói döntések alapján.
Iskolánk lehetőségeit, oktatási kínálatunkat nyílt nap keretében mutatjuk be az érdeklődő
nyolcadikos tanulóknak és szüleiknek.
A nyílt nap
időpontja:

Jelenleg hatályban lévő jogszabályok alapján online történik a nyílt
napok szervezése. 2020. november 27. 2020. december 4.
2020. december 11.

Eger, 2020. október 19.

Uzelman Tamás
igazgató

