Az Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium nagy hangsúlyt fektet a
hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására, az alapvető kompetenciák biztos elsajátítására, IKT
kompetenciák megszervezésére és az idegen nyelv tanítására. Részt veszünk a Kompetencia alapú
oktatás megvalósításában, hogy szakiskolai tanulóinkat a legadekvátabb módszerekkel juttassuk el a
szakmaszerzés alapjaihoz.
Rendkívül jó a kapcsolatunk a
helyi
vállalkozásokkal,
így
tanulóink
több
szakma
esetében már 9. osztálytól a helyi
vállalkozóknál sajátíthatják el a
szakmai gyakorlat alapjait. A
vállalkozók az építő szakmától
kezdve
a
gépészeten
és
vendéglátáson
át
az
élelmiszeriparig kiemelkedően jól
felszerelt
tanműhelyekkel
várják
tanulóinkat,
ahol
munkaruhát, étkezést, utazási
bérletet és nem utolsó sorban
ösztöndíjat biztosítanak a tanulóinknak. Az itt dolgozó szakemberek éppúgy, mint az iskolában
dolgozó nevelőink birtokában vannak azoknak a kompetenciáknak, amelyek elősegítik a szakiskolások
különleges gondozási igényeinek kielégítését, biztosítják a sikeres szakmunkásvizsgára való
felkészülést.
Nyolcadik osztályra épülő 3 éves OKJ-s képzéseink:
A teljes képzési idő 33 %-ában közismereti oktatás (idegen nyelv választási lehetőség angol vagy
német ), 67 %-ában szakmai elméleti és gyakorlati képzés folyik. Sikeres szakmai bizonyítvány
megszerzése a következőkben felsorolt munkakörök betöltésére jogosít:
Hiányszakmák (ahol havonta a tanulószerződésen felül, a tanulmányi eredmény
függvényében akár 30000 Ft ösztöndíjban is részesülhet a tanuló.):
31 Hegesztő
32 Épület és szerkezetlakatos
37 Villanyszerelő
38 Kőműves és hidegburkoló
40 Asztalos
42 Női szabó
44 Gépi forgácsoló
45 Szociális gondozó és ápoló
További szakmáink:
33 Ipari gépész
34 Szakács
35 Pincér
36 Cukrász
39 Festő, mázoló, tapétázó
41 Eladó
43 Pék
A szakmai beiskolázás feltétele az orvosi alkalmasság, melynek tervezett időpontja 2015.05.01-31.
Sikeres szakmai vizsga után mindenkit várunk a 2 éves szakközépiskolai képzésünkre a 11-12.
osztályba.

Ezen képzés keretében az érettségi vizsgára készítünk fel, úgy, hogy a sikeres szakmunkás
bizonyítványodat elfogadjuk választott érettségi tantárgyként. A két év után ezért csak négy
tantárgyból kell kötelezően érettségi vizsgát tenned.

Speciális szakiskola
A képzés a sajátos nevelési igényű tanulók irányelvét figyelembe véve összeállított helyi tanterv
szerint folyik, és 3 éves. (9/E, 10. 11. évfolyam) A közismereti tárgyak tanításán túl: 9/E évfolyamon –
pályaorientációt és szakmai alapozó ismereteket oktatunk. Ebben a képzésben sajátos nevelési
igényű, tanulásban akadályozott, enyhe értelmi fogyatékos, vagy a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének súlyos és tartós, vagy tartós rendellenességével bíró tanulási zavarral és
tanulási nehézségekkel küzdő tanulóknak biztosítunk szakképzést.

62 lakástextil-készítő
63 bevont elektródás ívhegesztő
64 konyhai kisegítő

HÍD-II képzés:
A 15 életévüket betöltött 6. osztályt sikeresen elvégzett tanulókat
várjuk 1 éves képzésünkre. A képzés alapfokú végzettséggel zárul, ami
után a tanulók szakmát választhatnak a 9. évfolyamon.

Szakközépiskola (4+1 év)
A jelenleg nyolcadikos tanulók részére nappali tagozaton 3 szakközépiskolai ágazatban kínálunk
továbbtanulási lehetőséget:
01 Szakközépiskola (4+1 év) szociális ágazatban 9-12. évfolyamon általános közismereti képzés
(idegen nyelv választási lehetőség angol vagy német ) mellett szociális szakmacsoportos elméleti és
gyakorlati oktatás folyik. 12. évfolyam befejeztével érettségi vizsgát kell tenni 4 közismereti
tantárgyból valamint a szociális ismeretek szakmai tárgykörből. Az érettségi bizonyítvány feljogosít
felsőoktatási továbbtanulásra vagy a szociális területén munkakör betöltésére, valamint 1 további
tanév sikeres teljesítése után szociális szakgondozó technikus végzettség megszerzésére
Felvehető létszám: 34 fő
02 Szakközépiskola (4+1 év) vendéglátó-ipari ágazatban 9-12. évfolyamon általános közismereti
képzés (idegen nyelv választási lehetőség angol vagy német ) mellett vendéglátás szakmacsoportos
elméleti és gyakorlati oktatás folyik. 12. évfolyam befejeztével érettségi vizsgát kell tenni 4
közismereti tantárgyból valamint a vendéglátó-ipari ismeretek szakmai tárgykörből. Az érettségi
bizonyítvány feljogosít felsőoktatási továbbtanulásra vagy a pultos munkakör betöltésére, valamint 1
további tanév sikeres teljesítése után vendéglátásszervező-vendéglős technikus végzettség
megszerzésére
Felvehető létszám: 34 fő
03 Szakközépiskola (4+1 év) villamos-ipari és
évfolyamon általános közismereti képzés (idegen
vagy német ) mellett villamosipari szakmacsoportos
folyik. 12. évfolyam befejeztével érettségi vizsgát

elektronika ágazatban 9-12.
nyelv választási lehetőség angol
elméleti és gyakorlati oktatás
kell
tenni
4
közismereti

tantárgyból valamint a villamosipari és elektronika ismeretek szakmai tárgykörből. Az érettségi
bizonyítvány feljogosít felsőoktatási továbbtanulásra vagy a elektrotechnikai berendezések
összeszerelője munkakör betöltésére, valamint 1 további tanév sikeres teljesítése után erősáramú
elektrotechnikus technikus végzettség megszerzésére
Felvehető létszám: 34 fő

Nappali rendszerű érettségi utáni képzéseink:
Vendéglátásszervező-vendéglős: 2 éves érettségi utáni technikusi képzés, mely a vendéglátásban
vezetői, szervezői, gazdálkodási feladatokat ellátó szakember munkáját végezheti a bizonyítványával.
Autószerelő: Közúti járművek valamennyi gépészeti és elektronikusan irányított egységére vonatkozó
műszaki állapotvizsgálati hibafeltárási és hibaelhárítási, valamint javítási, beállítási műveleteket hajt
végre.
Erősáramú elektrotechnikus: a vállalat, szervezet, intézmény műszaki vezetőjének közvetlen
munkatársa. Feladata a szervezet energetikai hálózatának üzemeltetése, villamos energia
gazdálkodás nyomon követése.
Esti képzéseink felnőttek számára

2 éves szakközépiskolai képzésünkre a 11-12.
keretében az érettségi vizsgára készítünk fel,
szakmunkás bizonyítványodat elfogadjuk
tantárgyként. A két év után ezért csak négy
érettségi vizsgát tenned.

osztályba.
Ezen
képzés
úgy,
hogy
a
sikeres
választott
érettségi
tantárgyból kell kötelezően

Gyakorló ápoló
Szociális szakgondozó
Hegesztő

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)
2. Azonos tanulmányi eredmény esetén előnyben részesítjük az iskolához közelebbi lakóhellyel
rendelkező tanulókat.
3. Teljes azonosság esetén a fiatalabb életkort részesítjük előnyben.
4. Az orvosi alkalmassági vizsgálaton és a beiratkozáson nem megjelenő tanulónak nem tudunk
helyet biztosítani, még akkor sem, ha előzetesen kiértesítettük a felvételről.
A 9. évfolyamra jelentkezőknél kérjük megjelölni:
- az elsajátítandó szakmát
- a választott idegen nyelvet (német vagy angol)
Kollégium:
Szeretettel várjuk vidékről bejáró tanulóinkat. Kollégiumunk 80 férőhelyes, saját konditeremmel,
informatikai teremmel, televízióval, interaktív táblával ellátott társalgóval rendelkezik.
A nálunk lakó fiataloknak lehetőségük van többek között

 sport
 mozi
 kreatív
 informatika
 foci foglalkozásokon való részvételre.
Napi háromszori étkezési lehetőséget biztosítunk tanulóinknak a kollégiumban található
étkezdénken.
Beiratkozással, felvétellel kapcsolatban tájékoztatást ad:
Bérces Barbara iskolatitkár 74/466-725/ 25-ös mellék

