SZAKGIMNÁZIUM SZAKKÉPZŐ
ÉVFOLYAMAI

ESTI INGYENES KÉPZÉSEK
FELNŐTTEK SZÁMÁRA
KORHATÁR NÉLKÜL


ÉRETTSÉGI UTÁNI KÉT ÉVES
SZAKMAI KÉPZÉSEK NAPPALI
TAGOZATON (13. ,14 .évfolyam)
A 14 évfolyamon ösztöndíj tanulmányi
eredménytől
függően
akár
50000 Ft / hó értékben.




Erősáramú
elektrotechnikus
(Hiányszakma),
Vendéglátásszervező.

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 étkezdénkben.

2 éves Érettségire felkészítő képzés szakmával rendelkezők számára.

A két év után a négy kötelező tantárgyból
kell érettségi vizsgát tenni.



Szakmai képzések érettségivel rendelkezők számára

 Gyakorló ápoló,
 Gyakorló mentőápoló,
 Erősáramú elektrotechnikus ,
 Autószerelő,
 Vendéglátásszervező,
 Fodrász.
Szakképesítés-ráépülések:
 Ápoló,
 Mentőápoló.


Második szakma megszerzése

Két éves szakmai képzés közismereti tartalom nélkül igény szerint februári indulással
is.

 Hegesztő ,
 Villanyszerelő,
 Festő mázoló és tapétázó,
 Szakács,
 Cukrász,
 Női szabó.
Szakképesítés-ráépülések:
 Tehergépkocsi-vezető,
 Autóbuszvezető.
Beiratkozással, felvétellel kapcsolatban tájékoztatást ad:




az iskola titkársága:
74/466-725/ 25 mellék,
e-mail:
titkarsag@esterhazy.szekszardiszc.hu

SZEKSZÁRDI SZC ESTERHÁZY
MIKLÓS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA
ÉS KOLLÉGIUMA
OM azonosító: 203054
Cím: 7200 Dombóvár, Pannónia u. 21.
Tel: +36-74-466-725
Fax: +36-74-466-732
E-mail: igazgato@esterhazy.szekszardiszc.hu
Honlap: www.esterhazy.szekszardiszc.hu
Intézményvezető: Bükösdi Olga

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A
2018-2019. tanévre
Pályaválasztási Nyílt nap
2017. 11. 25. szerda, 9 óra
További nyílt nap: 2017.11.29.

SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉSEK

NYOLCADIK OSZTÁLYRA ÉPÜLŐ 3
ÉVES OKJ-S SZAKISKOLAI KÉPZÉSEK:

SZAKISKOLAI KÉPZÉS
(SNI TANULÓK SZÁMÁRA)

nyelvtanulási lehetőség: angol, német
0200 (4+1 év) SZÉPÉSZET ágazatban 9
-12. évfolyamon szakmai érettségi végzettséget adó érettségire, és ahhoz kapcsolódó

Indítunk hiányszakmákat, ahol havonta a tanulószerződésen felül, a tanulmányi eredmény függvényében akár 35000 Ft ösztöndíjban is részesülhet a
tanuló:

szakképesítés megszerzésére készít fel, melynek keretében FÉRFI FODRÁSZ-BORBÉLY
(52 815 03) végzettség szerezhető. A 13. évfo-

lyamon FODRÁSZ (54 815 01) végzettség
szerezhető.







0201 (4+1 év) SPORT ágazatban

9-12.

évfolyamon szakmai érettségi végzettséget
adó érettségire, és ahhoz kapcsolódó szakké-





0202 Asztalos,
0203 Hegesztő,
0204 Épület és
szerkezetlakatos,
0205 Villanyszerelő,
0206 Szociális gondozó
és ápoló,
0207 Kőműves,
0208 Női szabó,
0210 Ipari gépész,

pesítés megszerzésére készít fel, melynek
keretében

REGENERÁLÓ BALNEOTE-

RÁPIÁS MASSZŐR (51 726 01) végzettség
szerezhető. 13. évfolyamon a SPORTEDZŐ
(54 813 02) végzettség szerezhető.

További szakmáink:










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 m egism er ő fu nkciók vagy
a viselkedés fejlődésének súlyos és tartós,
vagy tartós rendellenességével bíró tanulási
zavarral és tanulási nehézségekkel küzdő tanulóknak biztosítunk szakképzést.




0212 Szakács ,
0213 Pincér,
0214 Cukrász,
0215 Eladó,
0216 Pék,
0217 Festő mázoló és tapétázó,
0218 Cipőkészítő.
0211 Motorkerékpár-szerelő.

A szakmai beiskolázás feltétele az orvosi alkalmasság,
illetve a szakács, pincér, cukrász, festő, mázoló, tapétázó szakmában pályaalkalmassági vizsgálaton való
megfelelés.

Sikeres szakmai vizsga után a képzés a 2 éves
érettségire felkészítő képzéssel folytatódik.
A két év után a négy kötelező tantárgyból kell érettségi vizsgát tenni.

0219 Lakástextilkészítő,
0220
Bevontelektródás
kézi ívhegesztő.

SZAKKÉPZÉSI HÍD KÉPZÉS
két éves képzés
Alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezők számára.
A képzés 6 osztállyal rendelkezők és 15
évet betöltött tanulók számára kínál
lehetőséget részszakképesítés megszerzésére





Falusi vendéglátó,
Cipőgyártó,
Szobafestő.

