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A 2018/2019. TANÉVRE SZÓLÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

KIEGÉSZÍTÉSE
ÉRVÉNYES: 2017.12.13-TÓL

E-mail: iskola@szechenyi.hu
Honlap: www.szechenyi.hu
Igazgató: Kutas József
Beiskolázási felelős: Burián Gábor
A 2018/19. tanévben induló képzések az alábbi tanulmányi területekkel egészül ki:
Tagozat
Képzés típusa
-kód
0100
0200

Tanulmányi területek

rendészet és közszolgálat ágazati képzés
(közszolgálati ügykezelő, ügyintéző szakképesítés)
SZAKGIMNÁZIUM
informatika ágazati képzés
(irodai informatikus, IT mentor szakképesítés)

Képzési
idő
4+1 évf.
4+1 évf.

Helyszín

Kód

Király u.
44.

001

Király utcai székhely:
Szakgimnáziumunk a 2018/2019-es tanévben rendészet és közszolgálat, valamint
informatika ágazati képzéssel bővül.
A rendészet és közszolgálat ágazatban az 5 évfolyamos közszolgálati ügyintéző
szakképesítésre várjuk az új képzés iránt érdeklődő lányok, fiúk jelentkezését. Középfokú
tanulmányaik elvégzése után a tanulóknak lehetőségük van rendőr tiszthelyettesi szakirányú
továbbtanulásra is. A diákok megismerik a rendőrség, a katasztrófavédelem, a büntetés-végrehajtás
működését. Tanulnak a fegyveres szervek szerepéről, működésüket meghatározó jogszabályokról,
közlekedési ismeretekről, támadást elhárító eszközökről. Gazdagítják kommunikációs,
szociálpszichológiai, önismereti készségeiket, pénzügyi-vállalkozási ismereteiket. Fejlesztik fizikai
erőnlétüket, az önvédelmi ismereteknek és a légfegyver lövészetnek is megvetik az alapjait. A
képzésnek része az egészséges életmódra nevelés és a megfelelő fizikai kondíció kialakítása.
Az informatika ágazatban 4+1 évfolyamos irodai informatikus, majd az IT mentor
szakképesítésre várjuk 8. évfolyamosok jelentkezését. A tanulók képesek lesznek haladó szinten
irodai alkalmazásokat kezelni, munkaállomások operációs rendszerének telepítésére és
karbantartására, helyi hálózatot kiépíteni, felügyelni és menedzselni, programozási alapismeretek
birtokában alkalmazói, illetve webes feladatokat megoldani. Tanulmányiak befejeztével megfelelő
mélységű (elméleti és gyakorlati) informatikai ismereteik birtokában (angol nyelven is) a kis- és
közepes vállalat, intézmény, szervezet informatikáért felelős vezetőjének közvetlen munkatársává
válhat, továbbá informatikai szolgáltatásokat végző cégben első szintű támogatói feladatokat
láthatnak el.
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FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK KIEGÉSZÍTÉSE:
Központi írásbeli
Tagozatkód
0100
0200

Felvételi tárgy
magyar nyelv és
matematika

Felvételi
eredmény
50%

Tanulmányi
eredmények

Szóbeli 2018.03.05-07.

25%

25%
(mozgáskoordináció)
25%
(algoritmikus gondolkodás)

Szakgimnáziumi képzésre jellemző – 0100, 0200 kód:



A rendészet és közszolgálat ágazat közszolgálati ügyintéző szak és az informatika ágazat
irodai informatikus, IT mentor képesítésre felkészítő képzés megkezdéséhez egészségügyi és
pályaalkalmassági megfelelés szükséges, melynek időpontját a felvételről szóló határozat
tartalmazza.

