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Kedves Fiatal!
Az Ózdi Szakképzési Centrum Surányi Endre Szakképző Iskolája és Kollégiuma a 2017/2018-as tanévben is
szeretettel várja a 8. osztályt végzett tanulókat.
Iskolánk több évtizede áll a szakképzés szolgálatában. Az intézmény 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 2017/2018-as tanévben intézményünk az alábbi ágazatokban indít osztályokat.
1. Egészségügy
6. Kereskedelem
2. Villamosipar és elektrotechnika
7. Közlekedésgépész
3. Szépészet
8. Vendéglátóipar
4. Gépészet
9. Vegyipar
5. Rendészet és közszolgálat
Az általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát nem tartunk.
A rangsorolás alapja valamennyi tanuló esetében 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 (ezen belül egyéb pszichés
fejlődési zavarral küzdő tanulók) integrált nevelését- oktatását. A jelentkezési lapon a megjegyzés rovatban
meg kell jelölni a sajátos nevelési igényt és annak okát is!
Felvehető az integráltan oktatható tanulási, illetve magatartási zavarral küzdő tanuló is.
A szakgimnáziumi képzésünkre (régi nevén szakközépiskola) jelentkező tanulók a 9. évfolyamon az
ágazati képzésben kezdik meg tanulmányaikat és a 12 évfolyamot követően érettségi vizsgát tesznek.
A sikeres érettségi vizsgát követően intézményünkben a választott szakiránynak megfelelően 1 év alatt
szakmai végzettséget szereznek.
A középszintű érettségi vizsgára történő felkészítés mellett igény szerint biztosítjuk az emelt szintű érettségi
vizsgákra történő felkészülést és a záróvizsgát.
A szakközépiskolai képzésre (régi nevén szakiskola) jelentkező 8. osztályos tanulók 3 éves szakmai- és heti
12 órában közismereti képzésben vesznek részt, majd szakmai vizsgát tesznek a tanult szakmából. Ezt
követően intézményünkben 2 év alatt felkészülhetnek az érettségi vizsgára. Ebben a képzési típusban is 5
év alatt (3+2 év) szakmát és érettségit szerezhetnek a tanulók, mint a szakgimnáziumi képzésben.
A felvételi és a beiratkozás feltétele a szakmára való egészségügyi, orvosi alkalmasság!
Minden kollégiumot igénylő tanuló részére kollégiumi ellátást tudunk biztosítani. A kollégium ingyenes,
azonban étkezési térítési díjat kell fizetni.
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Pályaválasztásért felelős neve: Lombeczkiné Budai Margit, általános igazgatóhelyettes
Kedves Fiatal!
2016. november 9-én és 14-én az intézményünkben nyílt napot tartunk, melyre szeretettel várjuk a 8.
osztályos tanulókat, szüleiket és minden érdeklődőt.
Ismerd meg képzési szerkezetünket!
Szakgimnáziumi képzés (4+1éves)
Általános műveltséget megalapozó képzés
9-12. évfolyam
Tanulmányi terület
Ágazat (az érettségivel
egyedi kódja
megszerezhető szakképesítés is)
3001
Kereskedelem (Eladó)

Az érettségi vizsgát követően megszerezhető
szakképesítések
OKJ szám

Megnevezés/képzés ideje

54 341 01

Kereskedő (1 év)

Közlekedésgépész
(Jármű- és gépszerelő)

54 525 02

Autószerelő (1 év)

54 525 01

Autóelektronikai műszerész (1 év)

3003

Vendéglátóipar (Pincér)

54 811 01

Vendéglátásszervező (1 év)

3004

Egészségügy (Általános ápolási és
egészségügyi asszisztens)

54 723 02

Gyakorló ápoló (1 év)

3005

Szépészet (Férfi fodrász- borbély)

54 815 01

Fodrász (1 év)

3002

Szakközépiskolai képzés (3+2 éves)

3011

A szakképesítés/
szakképesítés-elágazás
azonosítószáma (OKJ)
34 341 01

3012

34 811 03

Pincér

3013

34 811 04

Szakács

3014

34 522 04

Villanyszerelő

3015

34 521 04

Ipari gépész

3016

34 525 06

Karosszérialakatos

3017

34 521 03

Gépi forgácsoló

3018

34 762 01

Szociális gondozó és ápoló

3019

34 524 02

Vegyipari rendszerkezelő

3020

34 521 09

Műanyagfeldolgozó

3021

34 861 01

Rendészeti őr

3022

34 522 02

Elektromos gép- és készülékszerelő

3023

34 811 01

Cukrász

Tanulmányi terület egyedi
kódja

Szakképesítés megnevezése/
szakképesítések köre
Eladó

