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Pályaválasztási tájékoztató - 2021/22 tanév
1. Technikumi képzések (5 év):
- Az első két év ágazati ismereteket adó képzése után a második ciklusban duális képzés folyik.
- A 9-10. évfolyamon szakképzési ösztöndíjban részesülnek a technikumi tanulók (Jelenleg 8 050 Ft/hó).
- A duális képzési szakaszban (11-12-13. évf.) a tanulók foglalkoztatása szakképzési munkaszerződéssel történhet,
így a tanulók jelentős jövedelemhez juthatnak.
- Négy kötelező közismereti tárgyból tesznek érettségit a diákok, a technikusi szakképesítés szakmai vizsgája lesz egyben az
ötödik érettségi tárgy. Így a 13. év végi sikeres vizsga után két végzettséget igazoló bizonyítványt kapnak (érettségi bizonyítvány
és a technikusi végzettségét igazoló oklevél).
- A jó eredménnyel végzettek a szakmai vizsgájuk eredményének figyelembevételével továbbtanulhatnak a felsőoktatásban
azonos ágazaton belül.

Választható technikumi képzések /Telephely kód: 002/:
Belső
kód
0012
0013

Kereskedelem
Turizmus-vendéglátás

0014

Informatika és távközlés

0015

Rendészet és közszolgálat

Ágazat

A szakma
azonosító száma
5 0416 13 03
5 1013 23 08
5 0612 12 02
5 0413 18 01

A szakma megnevezése
Kereskedő és webáruházi technikus
Vendégtéri szaktechnikus
Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető
technikus
Közszolgálati technikus

Felvehető
létszám (fő)
14
14
28
28

II. Szakképző iskolai képzések (3+2év):
-

A szakképző iskolai képzés 3 éves.
Az első év ágazati ismereteket adó képzés, az azt követő két évben (10-11. évf.) duális képzés folyik.
A 9. évfolyamon szakképzési ösztöndíjban részesülnek a tanulók (Jelenleg 16 100 Ft/hó).
Az ágazati alapképzés ágazati alapvizsgával zárul.
A duális képzési szakaszban (10-11. évf.) a tanulók foglalkoztatása szakképzési munkaszerződéssel történhet,
így a tanulók jelentős jövedelemhez juthatnak.
A szakképzés után lehetőség van érettségi vagy a technikusi képzettség megszerzésére.

Választható szakképző iskolai képzések /Telephely kód: 006/:
Belső
kód

Ágazat

A szakma
azonosító száma

A szakma megnevezése

Felvehető
létszám (fő)

0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027

Gépészet
Kereskedelem
Turizmus-vendéglátás
Turizmus-vendéglátás
Turizmus-vendéglátás
Gépészet
Élelmiszeripar

4 0732 10 03
4 0416 13 02
4 1013 23 05
4 1013 23 01
4 1013 23 04
4 0715 10 08
4 0721 05 11

Épület- és szerkezetlakatos
Kereskedelmi értékesítő (eladó)
Szakács
Cukrász
Pincér-vendégtéri szakember
Hegesztő
Pék

28
25
28
28
28
28
28

További információk:
-

-

Kollégium biztosított valamennyi igénylő számára.
A képzést segíti:
- Út az érettségihez, út a szakmához – ÚTRAVALÓ program,
- Érettségire és szakmai vizsgákra felkészítő tanórán kívüli foglalkozások,
- Tehetséggondozás,
- Minden szakképzésben résztvevő tanuló ösztöndíjban részesül.
https://www.facebook.com/lonyaybaptistaszki, www.lonyay.hu
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