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Kedves Fiatal!
A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és
Kollégium a 2012/2013-as tanévben is szeretettel várja a 8. osztályt végzett tanulókat.
Intézményünk székhelyintézménye és tagintézményei több évtizede állnak a szakképzés szolgálatában.
Az intézmény a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulással közösen olyan tanulási és szakmai gyakorlati
környezetet biztosít az általános és a gyakorlati képzés során, ahol korszerű ismereteket sajátíthatnak el és
csúcstechnikát ismerhetnek meg jelenlegi és leendő tanulóink.
A 2012/2013-as tanévben székhelyintézményünk 8 szakmacsoportban indít osztályokat.
1.
2.
3.
4.

Egészségügy
Egyéb szolgáltatás
Elektrotechnika-elektronika
Gazdasági-szolgáltató

5.
6.
7.
8.

Gépészet
Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
Közlekedés
Vendéglátás-idegenforgalom

Az általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát nem tartunk.
A rangsorolás alapja: a magyar nyelv és irodalom, a történelem, az idegen nyelv, a matematika, és a fizika
tantárgyak osztályzata. Felvételi pontként a jelzett tantárgyakból a 7. év végén és a 8. félévkor szerzett
osztályzatokat vesszük figyelembe.
Az intézmény alapító okirata tartalmazza a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelését- oktatását. A
jelentkezési lapon a megjegyzés rovatban meg kell jelölni a sajátos nevelési igényt és annak okát is!
A szakközépiskolai képzésünkre jelentkező tanulók a 9. évfolyamon az általános műveltséget megalapozó
képzésben kezdik meg tanulmányaikat és a 12 évfolyamot követően érettségi vizsgát tesznek.
A középszintű érettségi vizsgára történő felkészítés mellett igény szerint biztosítjuk az emelt szintű érettségi
vizsgákra történő felkészülést és a záróvizsgát.
A sikeres érettségi vizsgát követően a 2016-2017-es tanévben lehetőséget biztosítunk a szakképző
évfolyamra történő bekapcsolódásra.
A szakiskolai képzésre becsatlakozó 8. osztályos tanulók 9. és 10 évfolyamon az általános műveltséget
megalapozó képzésben vesznek részt. A 10. évfolyam sikeres elvégzését követően, a 2014-2015-ös tanévben
nyílik lehetőség a szakképző évfolyamra történő becsatlakozásra.
Az OKJ-s szakmákra való jelentkezés felvételi követelménye a betöltött 16. életév, a választott szakmához
szükséges iskolai előképzettség, illetve a szakmára való egészségügyi, orvosi alkalmasság.
Minden kollégiumot igénylő tanuló részére kollégiumi ellátást tudunk biztosítani. A kollégium ingyenes,
azonban étkezési térítési díjat kell fizetni.

Ismerd meg képzési szerkezetünket !
Szakközépiskolai képzés (4+1, 4+2,illetve 4+3 éves)
Általános műveltséget megalapozó képzés
9-12. évfolyam
Tanulmányi terület
Szakmacsoport
egyedi kódja

Választható szakképesítések a 12. évfolyam elvégzése után
OKJ szám

Megnevezés/képzés ideje

11

Kereskedelem –marketing,
üzleti adminisztráció

52 341 05 1000 0000
52 342 01 0000 0000
54 341 01 0000 0000
52 341 04 1000 0000
54 345 02 0000 0000

Kereskedő (1 év)
Marketing- és reklámügyintéző (1 év)
Külkereskedelmi üzletkötő (2 év)
Kereskedelmi ügyintéző (1 év)
Logisztikai ügyintéző (2 év)

12

Elektrotechnikaelektronika

54 523 01 0000 0000
54 522 01 0000 0000
52 523 03 0000 0000

Elektronikai technikus (1 év)
Erősáramú elektrotechnikus (2 év)
Mechatronikai műszerész (2 év)

13*

Közlekedés

51 525 01 1000 0000

Autószerelő (2 év)

52 525 01 1000 0000

Autóelektronikai műszerész (2 év)

14

Egészségügy

54 723 01 0010 5401

Ápoló (elágazás) (3 év)

15

Vendéglátásidegenforgalom

54 812 01 1000 0000
52 811 02 0000 0000

Idegenvezető (2 év)
Vendéglős (1 év)

* Sportiskolai osztály (4+ 2 éves)
A Nemzeti Sport Intézet és az intézményünk által létrejött szerződés szerint, iskolánk közoktatási típusú sportiskolai módszertani
központ. Várjuk mindazon fiatalok (lányok és fiúk) jelentkezését, akik szeretik a sportot, rendszeresen sportolnak és továbbra is
vállalják ezirányú tevékenységük folytatását kötelező jelleggel a különböző sportágakban szakosztályi keretek között is. A
jelentkezési lapon meg kell jelölni a választott sportágat is (ez a jelentkezés feltétele)! Ezen a tagozaton fizikai képesség felmérést
tartunk, melynek időpontja 2012 március 5-6-7. Követelménye: fizikai képesség felmérés az intézmény által összeállított teszt
alapján.

Szakiskolai képzés
Általános műveltséget megalapozó képzés
9-10. évfolyamon
Tanulmányi terület
Szakmacsoport
egyedi kódja
Kereskedelem -marketing,
üzleti adminisztráció
16
Vendéglátás idegenforgalom

17

18

Elektrotechnika-elektronika

Egyéb szolgáltatás
Gépészet

19*

Közlekedés

Választható szakképesítések a
10. évfolyam elvégzése után
OKJ szám

Megnevezés/képzés ideje

31 341 01 0010 3102
31 341 01 0010 3101
31 341 01 0010 3103
31 341 01 0010 3105
33 811 02 1000 0000
33 811 03 1000 0000
31 812 01 0000 0000
33 522 04 1000 0000
33 522 01 0000 0000

Élelmiszer- és vegyiáru-eladó (2 év)
Bútor- és lakástextil-eladó(2 év)
Műszakicikk eladó(2 év)
Ruházati eladó(2 év)
Pincér(2 év)
Szakács(2 év)
Panziós, falusi vendéglátós(2 év)
Villanyszerelő(2 év)
Elektronikai műszerész(2 év)
Hűtő- és klímaberendezés szerelő, karbantartó (2
év)
Elektromos gép- és készülékszerelő(2 év)
Fodrász(2 év)
Géplakatos(2 év)
Szerkezetlakatos(2 év)
Gépi forgácsoló(2 év)
Karosszérialakatos(2 év)

33 522 02 0000 0000
31 522 01 0000 0000
33 815 01 1000 0000
31 521 10 1000 0000
31 521 24 1000 0000
31 521 09 1000 0000
31 525 03 1000 0000

* Sportiskolai osztály
A Nemzeti Sport Intézet és az intézményünk által létrejött szerződés szerint, iskolánk közoktatási típusú sportiskolai módszertani
központ. Várjuk mindazon fiatalok (lányok és fiúk) jelentkezését, akik szeretik a sportot, rendszeresen sportolnak és továbbra is
vállalják ezirányú tevékenységük folytatását kötelező jelleggel a különböző sportágakban szakosztályi keretek között is. A
jelentkezési lapon meg kell jelölni a választott sportágat is (ez a jelentkezés feltétele)! Ezen a tagozaton fizikai képesség felmérést
tartunk, melynek időpontja 2012 március 5-6-7. Követelménye: fizikai képesség felmérés az intézmény által összeállított teszt
alapján.

