Szakgimnáziumi képzés
9.C Sport szakgimnáziumi csoport (22 fő)
Tagozatkód: 0090
Oktatás szakmacsoport, XXXVII. Sport ágazat
Idegen nyelv: angol vagy német vagy francia (heti 4 órában)
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban:
A képzés a szakgimnáziumi kerettantervre épülő helyi tanterv szerint folyik. A tanulmányi idő
4 év. A 9-12. évfolyamokon közismeretei, valamint szakmai elméleti és szakmai gyakorlati
oktatás folyik. A tanulók érettségi bizonyítvány mellett Regeneráló balneoterápiás masszőr
(OKJ szám: 51 726 01) OKJ-s végzettséget is kapnak. Az érettségit követően további emelt
szintű szakmai végezettség megszerzésének lehetőségét is kínáljuk a szakgimnáziumon belül.
+1 év szakképzési évvel Sportedző/sportág (OKJ szám: 54 813 02), vagy Fitness-wellness
instruktor (OKJ szám: 54 813 01) szakképesítést szerezhető. Továbbtanulás a felsőoktatásban
is
lehetséges,
elsősorban
gyógytornász,
testnevelő-sportedző,
sportmenedzser,
rekreációszervezés és egészségfejlesztés stb. szakirányban.
A balneoterápiás masszőr feladatai:
 elsősorban izmok lazítása, fájdalmak csökkentése,
 a szervek működésének befolyásolása érdekében különböző masszírozási technikák
alkalmazása
 sportolók masszírozása
 közreműködés a sportolók sportteljesítményének megőrzésében, fokozásában,
 közreműködés a sportsérülések utáni rehabilitációban.
Írásbeli vizsga: nincs
Szóbeli meghallgatás: nincs
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás:
A felvétel az általános iskolában 6 tantárgyból elért tanulmányi eredmény (1. magyar nyelv, 2.
magyar irodalom, 3. matematika, 4. történelem, 5. tanult idegen nyelv, 6. választható: biológia
vagy kémia vagy informatika vagy ének-zene vagy rajz és vizuális kultúra vagy fizika vagy
földrajz) alapján történik. (A választható tantárgyak közül az intézmény a legjobb eredményt
veszi figyelembe.)
Kollégiumi elhelyezés: van (felújított és modernizált kollégium, 4 ágyas szobák)
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: BTMN-s tanulókat tudunk fogadni ebbe a
csoportba.
A jelentkezés feltétele: Foglalkozás egészségügyi szakrendelőből alkalmassági vélemény
a B.3161-4/Új számú formanyomtatványon.

Szakgimnáziumi képzés
9.C egészségügyi szakgimnáziumi osztály – mentőápoló csoport
(12 fő) Tagozatkód:0089
Egészségügyi szakmacsoport, I. Egészségügyi ágazat
Idegen nyelv: angol vagy német vagy francia (heti 4 órában)
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban:
A képzés a szakgimnáziumi kerettantervre épülő helyi tanterv szerint folyik. A tanulmányi idő
4 év. A 9-12. évfolyamokon közismeretei, valamint szakmai elméleti és szakmai gyakorlati
oktatás folyik. A tanulók érettségi bizonyítvány mellett Általános ápolási és egészségügyi
asszisztens (OKJ szám: 52 720 01) OKJ-s végzettséget is kapnak. Az érettségit követően
további emelt szintű szakmai végezettség megszerzésének lehetőségét is kínáljuk a
szakgimnáziumon belül. +1 év szakképzési évvel Gyakorló mentőápoló (OKJ szám: 54 723
01), + 1 év szakképzés-ráépüléssel Mentőápoló (OKJ szám: 55 723 11) szakképesítést
szerezhető. Továbbtanulás a felsőoktatásban is lehetéses, elsősorban védőnő, diplomás ápoló,
szülésznő, mentőtiszt, egészségügyi szervező, szociális munkás stb. szakirányban.
A mentőápoló feladata:
 Karbantartja a mentés során alkalmazott eszközöket
 Biztosítja a helyszínt
 Fizikális és eszközös betegvizsgálatot, megfigyelést végez
 Sürgősségi esetekben mentési feladatokat lát el
 Mentési beavatkozásnál orvos, mentőtiszt utasítására segédkezik
 Betegrögzítő- és mozgató eljárásokat alkalmaz
 Beteget szállít
 Mentésszervezési feladatokat lát el
 Mozgóőrségi feladatokat végez
 Katasztrófa helyzetek, tömeges balesetek felszámolásában közreműködik
Írásbeli vizsga: nincs
Szóbeli meghallgatás: nincs
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás:
A felvétel az általános iskolában 6 tantárgyból elért tanulmányi eredmény (1. magyar nyelv, 2.
magyar irodalom, 3. matematika, 4. történelem, 5. tanult idegen nyelv, 6. választható: biológia
vagy kémia vagy informatika vagy ének-zene vagy rajz és vizuális kultúra vagy fizika vagy
földrajz) alapján történik. (A választható tantárgyak közül az intézmény a legjobb eredményt
veszi figyelembe.)
Kollégiumi elhelyezés: van (felújított és modernizált kollégium, 4 ágyas szobák)
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: BTMN-s tanulókat tudunk fogadni ebbe a
csoportba.
A jelentkezés feltétele: Foglalkozás egészségügyi szakrendelőből alkalmassági vélemény
a B.3161-4/Új számú formanyomtatványon.

Szakgimnáziumi képzés
9.D közgazdasági szakgimnáziumi osztály (34 fő)
Tagozatkód: 0088
Közgazdasági szakmacsoport, XXIV. Közgazdasági ágazat
Idegen nyelv: angol vagy német vagy francia (heti 4 órában)
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban:
A képzés a szakgimnáziumi kerettantervre épülő helyi tanterv szerint folyik. A tanulmányi idő
4 év. A 9-12. évfolyamokon közismeretei, valamint szakmai elméleti és szakmai gyakorlati
oktatás folyik. A tanulók érettségi bizonyítvány mellett Pályázati-támogatási asszisztens (OKJ
szám: 52 345 06) OKJ-s végzettséget is kapnak. Az érettségit követően további emelt szintű
szakmai végezettség megszerzésének lehetőségét is kínáljuk a szakgimnáziumon belül. +1 év
szakképzési évvel Pénzügyi-számviteli ügyintéző (OKJ szám: 54 344 01), + 1 év szakképzésráépüléssel Vállalkozási mérlegképes könyvelő (OKJ szám: 55 344 07) szakképesítést
szerezhető. Továbbtanulás felsőoktatásban is lehetséges elsősorban gazdálkodás és
menedzsment, kereskedelem és marketing, pénzügy-számvitel, nemzetközi gazdálkodás stb.
szakirányban.
A pályázati-támogatási asszisztens feladatai:
 aktuális támogatási lehetőségek feltérképezése, folyamatos nyomonkövetése
 támogatási kérelmek előminősítése
 jogszabályfigyelés
 finanszírozási és beszerzési terv
 pályázati elszámolások előkészítése
 projekt előrehaladási jelentések előkészítése
 a szerződések pénzügyi kötelezettségvállalásainak figyelemmel kísérése,
 kiértékelése határidők nyilvántartása
 kommunikációs feladatok ellátása
 elemzések készítése a vezetők és a témavezetők részére
 a projekthez kapcsolódó elektronikus nyilvántartások, iratanyagok kezelése
 minőségbiztosítás támogatása.
Írásbeli vizsga: nincs
Szóbeli meghallgatás: nincs
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás:
A felvétel az általános iskolában 6 tantárgyból elért tanulmányi eredmény (1. magyar nyelv, 2.
magyar irodalom, 3. matematika, 4. történelem, 5. tanult idegen nyelv, 6. választható: biológia
vagy kémia vagy informatika vagy ének-zene vagy rajz és vizuális kultúra vagy fizika vagy
földrajz) alapján történik. (A választható tantárgyak közül az intézmény a legjobb eredményt
veszi figyelembe.)
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: Mozgáskorlátozott / gyengénlátó /
nagyothalló / BTMN/egyéb pszichés zavarral küzdő tanulók jelentkezését is tudjuk fogadni.
Kollégiumi elhelyezés: van

Szakgimnáziumi képzés
9.E egészségügyi szakgimnáziumi ápoló osztály (34 fő)
Tagozatkód: 0087
Egészségügyi szakmacsoport, I. Egészségügyi ágazat
Idegen nyelv: angol vagy német vagy francia (heti 4 órában)
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban:
A képzés a szakgimnáziumi kerettantervre épülő helyi tanterv szerint folyik. A tanulmányi idő
4 év. A 9-12. évfolyamokon közismeretei, valamint szakmai elméleti és szakmai gyakorlati
oktatás folyik. A tanulók érettségi bizonyítvány mellett Általános ápolási és egészségügyi
asszisztens (OKJ szám: 52 720 01) OKJ-s végzettséget is kapnak. Az érettségit követően
további emelt szintű szakmai végezettség megszerzésének lehetőségét is kínáljuk a
szakgimnáziumon belül. +1 év szakképzési évvel Gyakorló ápoló (OKJ szám: 54 723 02), + 1
év szakképzés-ráépüléssel Ápoló (OKJ szám: 55 723 01) szakképesítést szerezhető.
Továbbtanulás a felsőoktatásban is lehetéses, elsősorban védőnő, diplomás ápoló, szülésznő,
mentőtiszt, egészségügyi szervező, szociális munkás stb. szakirányban.
Az általános ápolási és egészségügyi asszisztens feladatai:












a beteg és a hozzátartozójának tájékoztatása a rendelésekkel kapcsolatban
a beteg felkészítése a vizsgálatokra,
a beavatkozások előkészítése, közreműködés a vizsgálatok során, gyógyszerelésben
betegmegfigyelés végzése, kardinális tüneteket észlelése, dokumentálása
részvétel a gondozási és prevenciós folyamatokban
vizsgálatkérő, kezelőlapok kitöltése, betegelőjegyzés, betegirányítás végzése
mentőhívás, betegszállítás intézése
a szakrendelőben használatos eszközöket, műszereket megfelelő állapotban tartása
az egyszer használatos és fogyóanyag igény jelzése, pótlása
gondoskodás az ápolásban használt és a szakrendelőkben lévő műszerek, eszközök
sterilizálásáról

Írásbeli vizsga: nincs
Szóbeli meghallgatás: nincs
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás:
A felvétel az általános iskolában 6 tantárgyból elért tanulmányi eredmény (1. magyar nyelv,
2. magyar irodalom, 3. matematika, 4. történelem, 5. tanult idegen nyelv, 6. választható:
biológia vagy kémia vagy informatika vagy ének-zene vagy rajz és vizuális kultúra vagy
fizika vagy földrajz) alapján történik. (A választható tantárgyak közül az intézmény a
legjobb eredményt veszi figyelembe.)
Kollégiumi elhelyezés: van
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: BTMN-s tanulókat tudunk fogadni ebben a
csoportban.
A jelentkezés feltétele: Foglalkozás egészségügyi szakrendelőből alkalmassági vélemény
a B.3161-4/Új számú formanyomtatványon.

