Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István
Szakképző Iskolája, Tapolca
8300 Tapolca, Móricz Zs. u. 8.
Tel: 87 411 287 Fax: 87 412 766
E-mail cím: szechenyiszki@keri-tapolca.sulinet.hu
Internet cím: www.szechenyi.tapolca.hu
Igazgató: Szollár Gyula
Pályaválasztási felelős: Anda Lajos
OM azonosító: 037 224

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
2014-2015
Pályaválasztási tájékoztatók:
2013. november 13. (szerda) 15 óra
2013. december 18. (szerda) 15 óra
2014. január
08. (szerda) 15 óra

Nyitott nap – szakmai bemutatók:
2013. december 17. (kedd) 8 – 13 óra (a nem tapolcai általános iskolásoknak)
2013. december 18. (szerda) 8 – 13 óra (a tapolcai általános iskolásoknak)
A nyitott napra kérjük, szíveskedjen regisztráltatni magát telefonon (87- 411 287)
vagy e-mailben (SzechenyiSZKI@keri-tapolca.sulinet.hu.)!

1. Nyolcadik osztályosoknak induló képzéseink
Időpontok, határidők, a jelentkezés módja
Azoknak a nyolcadik osztályos tanulóknak, akik úgy döntenek, hogy a Széchenyi István Szakképző
Iskolába jelentkeznek, jelentkezési lapot kell kitölteniük 2014. február 14-ig.
A jelentkezési lap az általános iskolában szerezhető be, és az általános iskola küldi meg a felvételt
hirdető középiskolá(k)nak.
Az ideiglenes felvételi jegyzéket 2014. március 11-én 12 órakor hozzuk nyilvánosságra az iskola
hirdetőtábláján és honlapunkon.
A tanulók felvételéről hozott döntésről – a Felvételi Központ által visszaküldött végleges felvételi
jegyzék alapján – 2014. április 25-én küldjük ki az értesítést a jelentkezőknek és az általános
iskoláknak.
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1.1 Szakközépiskola
A Széchenyi SZKI három szakmacsoportban indít szakközépiskolai képzést:
- Informatikai szakközépiskola (kód: 11)
4 év - Érettségi + Számítógépes rendszerkarbantartó szakma
Szakmai tantárgyak (pl): Programozás, Hálózati gyakorlat,
Projektszervezés, Karbantartás-üzemeltetés, Internet-multimédia
Kötelező idegen nyelv: Angol.
+ 1 év - további szakirányú szakmatanulási lehetőség érettségi után:
Informatikai rendszergazda
- Kereskedelem - marketing szakközépiskola (kód: 12)
4 év - Érettségi + Kereskedelmi ügyintéző szakma
Szakmai tantárgyak (pl): Marketing elmélet és gyakorlat, Üzleti tevékenység
tervezése, elemzése, Áruforgalom elmélet és gyakorlat, Vállalkozási ismeretek
Kötelező idegen nyelv: Angol vagy német
+ 1 év - további szakirányú szakmatanulási lehetőség érettségi után:
Kereskedő vagy Logisztikai ügyintéző
- Közgazdasági szakközépiskola (kód: 13)
4 év - Érettségi + 4123 Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor szakma
Szakmai tantárgyak (pl): Gazdasági és jogi alapismeretek, Ügyviteli gyakorlat,
Pénzügyi ismeretek, Adózás, Számvitel
Kötelező idegen nyelv: Angol vagy német
+ 1 év - további szakirányú szakmatanulási lehetőség érettségi után:
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
- Vendéglátás- idegenforgalom szakközépiskola (kód: 14)
4 év - Érettségi + Pultos szakma
Szakmai tantárgyak (pl): Vendéglátó értékesítés elmélete és gyakorlata, Marketing,
Élelmiszer ismeret, Üzleti gazdálkodás, Termelés elmélete
Kötelező idegen nyelv: Angol vagy német
+ 1 év - további szakirányú szakmatanulási lehetőség érettségi után:
Vendéglátásszervező-vendéglős
A három szakközépiskola közös jellemzői:
- A képzési idő 4 év (9-12. évfolyam)
- A 4. év végén: „szakmai érettségi végzettség”: Érettségi + Szakma
- + 1 év alatt (13. évfolyam) szakirányú emelt szintű szakképesítés szerezhető
- Emelt óraszámban történő nyelvi és informatikai képzés
- Ingyenes felkészítés középfokú nyelvvizsgára, ECDL vizsgára
- A 11. és 12. évfolyamon emeltszintű érettségire való felkészítés választható valamennyi
tantárgyból
- Felvételi vizsgát nem tartunk, a jelentkezőket általános iskolai eredményeik
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5., 6., 7., év végi 8. osztály I. félévi magyar nyelv, magyar irodalom, matematika,
történelem , idegen nyelv alapján rangsoroljuk. Az elérhető maximális pontszám: 100.
Pontegyenlőség esetén a sajátos nevelési igényű tanulókat előnyben részesítjük.

A szakközépiskolai osztályainkba azokat a diákokat várjuk,akik
- érdeklődnek e szakterületek iránt és
- az érettségivel együtt egy szakmát is szeretnének megszerezni,
- szakirányban szeretnének a felsőoktatásban továbbtanulni

1.2. Szakiskolai szakmai képzés
A Széchenyi SZKI négy szakmacsoportban 7 szakmában indít képzést
Gépészeti szakmák:
Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő (kód: 22) OKJ 34 582 12
Épület- és szerkezetlakatos (kód: 21)
OKJ 34 582 03
(Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítés!)
Kereskedelmi szakma
Eladó (kód: 31)

OKJ 34 341 01

Vendéglátóipari szakmák:
Cukrász (kód: 41)
Pincér (kód: 42)
Szakács (kód: 43)

OKJ 34 811 01
OKJ 34 811 03
OKJ 34 811 04

Szociális szolgáltatási szakma
Szociális gondozó, ápoló (kód: 51)
OKJ 34 762 01
(Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítés!)
A 7 szakképzés közös jellemzői:
- A képzési idő 3 év
- A gyakorlati oktatás az első évben iskolai tanműhelyben-, tanboltban-, tanétteremben,
tankonyhában folyik, a második és harmadik évben vállalatoknál tanulószerződéses
formában történik.
- Idegen nyelv: német vagy angol
- A szakmai képzésre való felvétel feltétele a szakmai alkalmassági és az egészségügyi
követelményeknek való megfelelés. A szakmai alkalmassági vizsgáról és az
egészségügyi vizsgálatról a jelentkezők külön értesítést kapnak.
- Túljelentkezés esetén a szakmai- és egészségügyi alkalmassági vizsgán megfelelt
jelentkezőket általános iskolai eredményeik (5., 6., 7., év végi 8. osztály I. félévi
magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem , idegen nyelv) alapján
rangsoroljuk. Az elérhető maximális pontszám: 100. Pontegyenlőség esetén a szakmaiés egészségügyi alkalmassági vizsgán megfelelt sajátos nevelési igényű tanulókat
előnyben részesítjük.

3

Korszerűen felszerelt tantermekkel, tanműhellyel, tankonyha-, tanétterem komplexummal, szakértő
oktatókkal az egész megyéből várjuk az érdeklődőket. Kollégiumi férőhelyet biztosítunk.
Másodévtől segítséget nyújtunk a gyakorlati munkahely kiválasztásában, a tanulószerződés
megkötésében.

A szakiskolai szakmatanulást annak ajánljuk, aki
- minél hamarabb szakmához akar jutni;
- a rövid távú tervei között még nem számol az érettségivel;
- a választott szakma gyakorlásához szükséges fizikai és személyiségbeli
követelményeknek megfelel.
A szakmai alkalmassági vizsga követelményei:
A szakmai alkalmassági vizsga a szakmai gyakorlati ismeretek elsajátításához szükséges alapvető
képességek (bemeneti kompetenciák) vizsgálatára terjed ki. Az alkalmassági vizsga formája:
beszélgetés.
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2. A 2014-2015-re meghirdetett képzések összefoglaló táblázata

A szakképesítés (képzési program)

Jelentkezés
időtartama

Ssz.

megnevezése

kimenetelének típusa

Óra

hónap/
év

határideje

feltételei

Képz
ési
költsé
g
(ezer
Ft)

1.1. Nyolcadik osztályt végzetteknek induló szakközépiskolai képzés
1.

2.

3.

4.

Informatika
szakmacsoport
beiskolázási. kód: 11
Kereskedelemmarketing
szakmacsoport
beiskolázási kód: 12
Közgazdasági
szakmacsoport
beiskolázási kód: 13
Vendéglátásidegenforgalom
szakmacsoport
beiskolázási kód: 14

Érettségi +
Számítógépes
rendszerkarbantartó
szakma

-

4 év

Érettségi +
Kereskedelmi
ügyintéző szakma

-

4 év

Érettségi + Pénzügyi,
statisztikai, biztosítási
adminisztrátor szakma

-

4 év

Érettségi + Pultos
szakma

-

4 év

8 ált.

2014.
02.14.

-

8 ált.

2014.
02.14.

-

8 ált.

2014.
02.14.

-

8 ált.

2014.
02.14.

-

1.2. Nyolcadik osztályt végzetteknek induló szakiskolai szakmai képzés
1.

2.

Épület- és szerkezetlakatos
beiskolázási kód: 21
Víz-, csatorna- és
közmű-rendszerszerelő
beiskolázási kód: 22

OKJ 34 582 03

-

3 év

8 ált.

2014.
02.14.

-

OKJ 34 582 12

-

3 év

8 ált.

2014.
02.14.

-

3.

Eladó
beiskolázási kód: 31

OKJ 34 341 01

-

3 év

8 ált.

2014.
02.14.

-

4.

Cukrász
beiskolázási kód: 41

OKJ 34 811 01

-

3 év

8 ált.

2014.
02.14.

-

5.

Pincér
beiskolázási kód: 42

OKJ 34 811 03

-

3 év

8 ált.

2014.
02.14.

-

6.

Szakács
beiskolázási kód: 43

OKJ 34 811 04

-

3 év

8 ált.

2014.
02.14.

-

7.

Szociális gondozó és
ápoló
beiskolázási kód: 51

OKJ 34 762 01

-

3 év

8 ált.

2014.
02.14.

-
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3. Iskolánkról
A 127 éves szakképzési múlttal rendelkező, de jelenlegi struktúrájában, jelenlegi székhelyén 1985
óta működő iskola a tapolcai és környékbeli tanulók és munkáltatók igényeihez alkalmazkodva
alakítja képzéseit. Az iskola fenntartója 2012. szeptember 1-től a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi
Jogi Személy.
A vegyes profilú Széchenyi István SZKI elég nagy ahhoz, hogy a korszerű tanítási-tanulási
folyamathoz szükséges tudás- és eszközpotenciállal rendelkezzen, és elég kicsi ahhoz, hogy kellő
figyelem, törődés jusson minden egyes tanulóra.
A Széchenyi 51 alkalmazottjából 30 tanár, 9 szakoktató, 3 fő a pedagógusok munkáját közvetlenül
segítő alkalmazott, 3 ügyviteli- és 6 technikai dolgozó. A jelenlegi teljes tanulólétszám: 520 fő
A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség (MNGSZ) Elnöksége a közelmúltban a Kiváló Iskola
kitüntető Címet adományozta intézményünknek.
Németországi, lengyel, szlovák, finn, francia nemzetközi kapcsolatainknak köszönhetően tanulóink
nemzetközi versenyeken vehetnek részt, szakmai gyakorlatukat külföldön is tölthetik.
Diáksportkör, tánckör, természetjáró kör, iskolaújság, szakmai szakkörök, sport- szakmai-,
irodalmi-, nyelvi- versenyek, diákrendezvények színesítik az iskolaéletet.
Feladatunknak tekintjük a hátrányos helyzetű, nehéz sorsú, tehetséges gyermekek felkarolását.
Részt veszünk az Útravaló programban, kiépítettük az egyénre szabott mentorálás rendszerét.
Diákjaink eredményesen szerepelnek a különböző szintű és tárgyú közismereti és szakmai
versenyeken. Legutóbb a Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő országos szakmai tanulmányi
versenyen az első, a második, és a harmadik helyezést is a mi tanulóink nyerték el.
Néhány tény ami a Széchenyi István SZKI-t még vonzóbbá teszi
-

Ingyenes felkészítő kurzusokat tartunk az ECDL vizsgára és középfokú nyelvvizsgára
készülőknek, sikeres vizsga esetén a vizsgadíjakat is átvállaljuk

-

képességeidhez igazodó tanulási utat választhatsz

-

módod van több szakmát is tanulni

-

érdeklődésednek megfelelő szakkörben, diákkörben dolgozhatsz

-

felzárkóztató programok segítenek esélyeid növelésében

-

módod van váltani a képzési formák között

-

különböző szintű versenyeken tűnhetsz ki tehetségeddel

-

könnyen elérhető helyen van az iskola, így a délutáni programokról sem kell lemondanod

-

ha messzebb laksz, kollégiumi férőhelyet tudunk biztosítani

-

sportolhatsz a Széchenyi SzKI-ban (kosár, kézi, foci, konditerem, asztalitenisz, floorball,
természetjárás, sítábor, tánc, úszás)

-

korszerű tantermek, tanműhely, tankonyha, tanétterem, informatikai laborok várnak

-

diákjaink jól érzik magukat az iskolában, jó döntésnek tartják, hogy bennünket
választottak
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Szakmai sikereinkről, az iskolai életről, rendezvényeinkről, nemzetközi kapcsolatainkról bővebb,
színesebb információk honlapunkon: www.szechenyi.tapolca.hu
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