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„Hagyomány, modernizáció, hasznosítható tudástár”
Iskolánk technikum és szakképző iskola, feladata az általános műveltséget megalapozó, az
érettségi és szakmai vizsgára felkészítő nevelés és oktatás biztosítása, a munkába álláshoz és
az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek nyújtása.
Célunk, hogy az ismeretközvetítés tanulóközpontú, magas színvonalú, a munkaerőpiac
igényeihez rugalmasan alkalmazkodó, az oktatás változásaira nyitott, eredményes és hatékony
legyen. Az iskolai oktató munka eredményeként kreatív, kommunikatív, szakmai gyakorlattal
rendelkező, idegen nyelveket beszélő állampolgárokat igyekszünk képezni. Az eredményes
tanulást felzárkóztató és tehetséggondozó programjaink segítik.
Technikumi ágazatok
 Gazdálkodás és menedzsment
 Kereskedelem
 Informatika és távközlés
 Specializált gép- és járműgyártás
 Turizmus - vendéglátás
 Közlekedés és szállítmányozás
 Elektronika és elektrotechnika
Technikumi osztályokban ágazati képzés keretében tervezett szakmáink:








Logisztikai technikus
Kereskedő és webáruházi technikus
Szoftverfejlesztő és -tesztelő
Ipari informatika technikus
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Mechatronikai technikus
Turisztikai technikus

Szakképző osztályokban tervezett szakmáink 9. évfolyamtól









Gépi és CNC forgácsoló
Hegesztő
Karosszérialakatos
Szerszám- és készülékgyártó
Festő, mázoló, tapétázó
Kőműves
Szigetelő
Kereskedelmi értékesítő

2020/2021. tanévben a 9.
évfolyamon indítani tervezett
ágazat
Elektronika és elektrotechnika
Gazdálkodás és menedzsment
Informatika és távközlés
Kereskedelem

2020/2021. tanévben a 9.
évfolyamon indítani
tervezett szakképesítés
Ipari informatika
technikus
Pénzügyi-számviteli
ügyintéző
Szoftverfejlesztő és
tesztelő
Kereskedő és webáruházi
technikus

5000
5010
5020
5030

Közlekedés és szállítmányozás

Logisztikai technikus

5040

Specializált gép- és járműgyártás
Turizmus- vendéglátás
Gépészet

Mechatronikai technikus
Turisztikai technikus
Gépi és CNC forgácsoló

5050
5060
5070

Hegesztő
Karosszérialakatos
Szerszám- és
készlékgyártó
Ács

5080

Festő, mázoló és tapétázó

5120

Kőműves
Szigetelő
Kereskedelmi értékesítő

5130

Gépészet
Specializált gép- és járműgyártás
Gépészet
Építőipar
Építőipar
Építőipar
Építőipar
Kereskedelem

Amit biztosítunk:


















KIFIRTanulmányi
terület
négyjegyű kódja

az Ipar 4.0-nak megfelelően preferált képzések
duális képzés, gyakorlati képzőhelyek
ösztöndíj
korszerű technikai eszközök
nyitott, együttműködő, felkészült tantestület
tisztázott követelményrendszer
ideális osztály- csoportlétszám
emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítés
országos eredmények a tanulmányi és szakmai versenyeken
választható idegen nyelvek: angol, német
nyelvvizsgára felkészítés
a kiemelkedő eredmények alapítványi támogatása
alapítványi támogatás, juttatás
hagyományos rendezvények
kollégiumi ellátás
étkeztetési lehetőség
büfé szolgáltatás

5090
5100
5110

5140
5150

