
                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. évfolyamon induló szakiskolai képzések: 

 

 
01 szociális gondozó és ápoló OKJ 34 762 01: Idős emberek körében, kórházi, 

idősotthoni, házi szociális ápolási, gondozási, idősellátási feladatokat lát el. Felméri az 

idős emberek sajátos szükségleteit, idős emberek körében szociális gondozást végez. 

Vezeti a gondozási, ápolási, fejlesztési terv és a rehabilitációs program dokumentációját.  

 

02 hegesztő OKJ 34 521 06: Előkészíti a munkadarabot, beüzemeli a munkavégzéshez 

szükséges gépeket, elvégzi a hegesztést, vágást, az adminisztrációs feladatokat. 

Bevontelektródás, wolfrámelektródás, gázhegesztő és fogyóelektródás védőgázas 

ívhegesztő eljárásokat sajátít el. Sarokvarratot, tompavarratot készít. 

 

03 gépi forgácsoló OKJ 34 521 03: Az eljárásoknak megfelelően felszereli, beállítja a 

munkadarab befogó-, megfogó-, menesztő- és rögzítő eszközöket. Kiválasztja és rögzíti 

a megmunkáláshoz szükséges szerszámokat és a forgácsolási paramétereket. Egyszerű 

forgácsolt alkatrészeket esztergál, mar, köszörül, finomfelületi megmunkálásokat végez, 

CNC vezérlésű megmunkáló gépen dolgozik. Fúrási munkát, szerszámélezést végez. 

A képzés elvégzése után lehetősége van a tanulóknak 1 év alatt CNC gépkezelő (OKJ 

35 521 01) képesítést szerezni. 

 

04 villanyszerelő OKJ 34 522 04: Épület és ipari villamos berendezéseket szerel. 

Vezetékhálózatot épít ki, kábelt fektet, villámhárító berendezést szerel, forgógépet, 

transzformátort telepít, Világítási berendezéseket, készülékeket, villamos gépeket javít, 

karbantart. üzemeltet, karbantart, javít. Vizsgálatokat, beállításokat végez a megfelelő 

eszközök alkalmazásával. 

 

05 kőműves és hidegburkoló OKJ 34 582 08: Előkészítő tevékenységet, egyszerűbb 

földmunkát végez, vasalást, vízszigetelő munkát, hő- és hangszigetelést készít. Falaz, 

vakol, monolit beton és vasbeton szerkezetet, állványzatot készít, zsaluzatot, nyílászárót 

épít be. 

 

06 asztalos OKJ 34 543 02: Előkészíti, szervezi a gyártási folyamatot. Különböző 

bútorokhoz tömörfa, furnérozott, laminált alkatrészeket gyárt, késztermékeket szerel 

össze. Ajtót, ablakot, épületasztalos szerkezeteket készít. Faanyagot esztergályoz, 

felületkezelést, pácolást végez. Kézi szerszámokat, faipari gépeket, számítástechnikai 

eszközöket kezel (CNC, CAD). 

 

07 eladó OKJ 34 341 01: Az eladó legfontosabb feladata a vevők kiszolgálása a modern 

kereskedelmi követelményeknek megfelelően. Ennek érdekében megtanulja a 

kereskedelmi egység működéséhez kapcsolódó részletes szabályokat a létesítéstől a 

folyamatos működtetésig. Foglalkozik a beszerzés és tárolás folyamatával, elsajátítja a 

szakmájához szükséges áruismeretet, marketing és kommunikációs ismereteket. 
 
 

9. évfolyamon induló szakközépiskolai képzések: 
 

11 egészségügy szakmacsoport 
 – érettségi után OKJ 52 723 01 gyakorló ápoló: Dokumentálja a beteg adatait, 

vizsgálati eredményeit, a kezeléseket, gyógyszerel. Előkészíti a beteget vizsgálatra, 

kezelésre, asszisztál a beavatkozásoknál. Ápolja, gondozza, segíti a beteget. Sürgősségi 

esetekben beavatkozik, asszisztál. 

 

12 közlekedésgépész szakmacsoport 
– érettségi után OKJ 54 525 02 autószerelő: Gépjárművet javít. Elvégzi a gépjármű 

időszakos szervizelését, felülvizsgálatát, karbantartását, ápolását. Munkája során 

alkalmazza a korszerű számítástechnikai eszközöket. Műszaki vizsgára felkészíti a 

gépjárművet, környezetvédelmi felülvizsgálatot végez. 
 

13 faipar szakmacsoport  
– érettségi után OKJ 54 543 01 faipari technikus: A faipari technikus a fűrésztelepeken, 

az alapanyaggyártó üzemekben a késztermékek előállításhoz szükséges alapanyagok 

gyártását szervezi. A megrendelő igényei alapján bútoripari termékek gyártási, 

szervezési, értékesítési feladatát végzi. Az épületekhez szükséges beépített bútorok, 

ajtók, ablakok, lépcsők, parketta és egyéb épületasztalos ipari termékek gyártási, 

szervezési feladatával foglalkozik. A gyártási folyamatok tervezését önállóan, vagy 

mérnöki irányítással, műszaki pontossággal végzi. Kárpitos ismereteket sajátít el.  
 

14 villamosipar és elektronika szakmacsoport  
– érettségi után OKJ 54 522 01 erősáramú elektrotechnikus:  

Ipari és épületvillamossági hálózatokat szerel, dokumentációval előkészül az erősáramú 

szerelési feladatokra és dokumentálja az elvégzett munkát. Nyomtatott áramkört tervez 

számítógéppel, villamos mérőműszereket használ, méréseket végez, érintésvédelmi 

megoldásokat megvalósít, villamos gépeket és hajtásokat üzemeltet. 
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A szakiskolai szakképző évfolyamok: A képzés formája duális, kompetenciaalapú oktatás, 

amely lehetőséget biztosít a rokon szakképesítések könnyebb megszerzésére. A képzéseket 

megfelelő számú jelentkező esetén indítjuk.  

A Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság döntésének megfelelően jelöltük az ösztöndíjjal 

támogatott szakmákat. . Az ösztöndíj mértéke az első szakképzési évfolyam első félévében 

10 000 Ft/hó, a 2. félévtől – a nyári hónapok alatt is - a tanulmányi eredménytől függően 

10 000 – 30 000 Ft/hó: 

     2,51 és 3,0 : 10 000 Ft/hó;   

     3,01 és 3,5 : 15 000 Ft/hó;  A július és augusztus hónapokra folyósított 

     3,51 és 4,0 : 20 000 Ft/hó;  ösztöndíj mértéke megegyezik a tanév második 

     4,01 és 4,5 : 25 000 Ft/hó;  félévében folyósított ösztöndíj mértékével. 

     4,51 és 5,0 : 30 000 Ft/hó.  

A szakképző évfolyamokba történő felvétel feltétele a szakmai egészségügyi alkalmassági 

vizsgálat és az előírt iskolai végzettség megléte. Túljelentkezés esetén a rangsort a tanulmányi 

előmenetel alapján alakítjuk ki. A szakképzés második évfolyamától kezdve lehetőség nyílik a 

gyakorlati képzés külső képzőhelyeken történő lebonyolítására is. A szakképzés lezárásaként 

szakmai bizonyítványt szereznek, amelyhez europass bizonyítvány-kiegészítő kérhető. 
 

Szakközépiskolai képzés: A 4 éves képzés keretében a tanulók a közismereti tárgyak mellett 

szakmai előkészítő ismerteket tanulnak. A gyakorlati képzés az iskola saját tanműhelyében 

történik. Az érettségi vizsga tantárgyai: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, 

idegen nyelv és választott fakultációs tantárgy (katonai alapismeretek, biológia, földrajz, 

informatika, szakmai alapozó tantárgy). A katonai alapismeretek oktatása a pápai 

Bázisrepülőtérrel együttműködve történik. Az első 4 év teljesítése után érettségi vizsgát tesznek a 

tanulók, majd bekapcsolódhatnak a szakmai képzésbe, illetve továbbtanulhatnak a 

felsőoktatásban. A szakképzés lezárásaként szakmai bizonyítványt szereznek, amelyhez europass 

bizonyítvány-kiegészítő kérhető. A felvétel az általános iskola 7. osztály év végén, valamint a 8. 

osztály félévekor kapott matematika, magyar, történelem, idegen nyelv és fizika tantárgyak félévi 

érdemjegyeiből képzett pontszámok alapján történik.  

 

 

 

 

 

 

 

9. évfolyamon induló 2 éves kisebb HÍD II képzések: 
 
A 15. életévüket betöltött, az általános iskola 6. évfolyamát sikeresen befejező tanulók számára, 

akik az 2 éves képzés alatt részszakképesítést szerezhetnek. A gyakorlati képzésben, az iskolai 

tanműhelyben részesülnek a diákok. 

 
asztalosipari szerelő OKJ 21 543 01: Faipari gépeket, szerszámokat biztonságosan 

használ, karbantart. Ismeri és alkalmazza az asztalosok által használt anyagokat. A 

szerelési feladatokat végrehajtja, alapszerkezeteket készít, lapraszerelt bútorokat 

összeállít. 

lakástextil készítő OKJ 21 542 01: Lakástextil termékeket, lakástextíliákat készít 

méretes ill. sorozat gyártástechnológiával. Előkészíti a termékek gyártását és kiszabja az 

alkatrészeket. Összeállítja a kiszabott alkatrészeket műszaki dokumentáció vagy 

mintadarab alapján a megrendelő igényének megfelelően. 

 

Jelentkezni lehet az iskola honlapjáról letöltött jelentkezési lappal lehet. 

 

Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap): 

2014. november 26.     8 óra 

2014. december 11.     15 óra 

 

Kollégium: elhelyezés biztosított.  

 


