Felvételi tájékoztató 2017/2018

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
A 2017/2018-AS TANÉVRE

SZENT JÓZSEF
Katolikus Szakközépiskola és Szakiskola
3185 Egyházasgerge, Dobroda major
Tel/Fax: 32/452-111

OM azonosító:
Tanulmányi terület:

038304
vendéglátás-turisztika szakmacsoport
kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport
faipar szakmacsoport

Tanulmányi terület

0001 kód: Szakács

kódja:

0002 kód: Eladó
0003 kód: Asztalos
0004 kód: Élelmiszer-vegyi áru és gyógynövény eladó

Iskolánk elsődleges profilja: szakács, eladó és asztalos képzés
Iskolánk 23 éve működik. Hátrányos és halmozottan hátrányos fiúkat és
lányokat várunk iskolánkba szakmai oktatásra, és segítjük hozzá őket a
választott szakma megszerzéséhez. Felvételit eddig sem és ezután sem kívánunk
tartani. A beiratkozás során történő elbeszélgetés, illetve a 8. osztály – akár
szerény mértékű – eredménnyel történő befejezése sem akadálya, hogy a diákok
szakközépiskolánkba jelentkezzenek, és oda felvételt nyerjenek.
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Iskolánkba történő felvétel:
Bemeneti kompetenciák:
 a 8. évfolyam sikeres elvégzése,
 pályaalkalmasság és
 egészségügyi alkalmasság.
Az iskolánkba történő felvétel során a 8. félévi jegyek átlagát számoljuk, és ez
alapján történik a jelentkezett tanulók rangsorolása.
Iskolánkban integrált oktatás is folyik. A sajátos nevelési igényű tanulók
esetében a szakértői véleményben foglaltakat vesszük figyelembe. Az iskolánkba
látási fogyatékos (gyengénlátó), enyhe értelmi fogyatékos, autizmus spektrum
zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek!
Iskolánk által a tanulóknak nyújtott támogatások:
 ingyenes étkezés biztosítása (jogszabályi előírások szerint jogosultaknak)
 ingyenes tankönyv (jogszabályi előírások szerint jogosultaknak)

Szakközépiskolai nevelés-oktatás:
Iskolánk nevelő-oktató munkája a kerettanterve épül.
A szakközépiskolai évek alatt nagy gondot fordítunk a szakmunkás vizsgákkal
kapcsolatos idegen nyelvi és informatikai ismeretek elsajátítására, és
természetesen, mint katolikus intézmény, a hittan-oktatásra (Zahar Béla
plébános atya vezetésével).
A 9-10. évfolyamon a közismereti és szakmai tantárgyak mellett magyar nyelvű
roma/cigány nevelés-oktatás is folyik. Továbbá a szakmai elméleti ismeretek
gyakorlati alkalmazására heti rendszerességgel szakmai gyakorlatokra kerül sor
sikeres szintvizsga megszerzéséhez.

Az első- és a második év után kötelező a nyári összefüggő szakmai
gyakorlat.

A 10.-11. évfolyamokon diákjaink célirányosan készülnek a szakmunkás
vizsgára. A gyakorlati helyek biztosítottak, és iskolai tanműhely is rendelkezésre
áll: tanbolt, tankonyha, asztalos műhely. A második és a harmadik évben
gyakorlat külső munkahelyen is történik, tanulószerződéssel.
Természetesen a szakmunkás vizsga letétele után is szeretettel várjuk vissza
diákjainkat újabb szakma megszerzésére!
A 3 éves képzési idő alatt tanulóink a következő szakképesítéseket szerezhetik
meg egy komplex OKJ-s szakmai vizsga során: szakács, asztalos, eladó
szakképesítés és élelmiszer-vegyi áru és gyógynövény eladó rész-szakképesítés.
A szakács legfontosabb feladata a korszerű vendéglátás követelményeinek
megfelelő feladatok ellátása: a vendégek elvárásainak megfelelő ételválaszték
kialakítása és elkészítése, valamint az elkészített ételek megfelelő minőségi
színvonalon történő tálalása a vendégek számára éttermekben és egyéb
helyszíneken lévő vendéglátóipari egységekben, háztartásokban.
Az asztalos tanulók közismereti és szakmai oktatóinak célja: olyan általánosan
művelt, korszerű szakmai elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek
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képzése, akik képesek ellátni a szakképesítés munkaterületének megfelelő
munkaköröket, foglalkozásokat.
Az asztalos képzést ajánljuk: azoknak a munkavállalóknak, akik a szakma
megszerzése után szorgalmas munkával, jól jövedelmező tevékenységet
szeretnének végezni.
Az eladó képzés: kompetencia alapján, igen részletes elméleti ismeretekkel
ruházza fel a tanulókat, akik teljeskörű szakképzéssel rendelkező szakemberként
bármely kereskedelmi egységben megállják a helyüket.
Egyéb iskolai programjaink:
Tornatermünk kondigépeinkkel a tanítási órákon kívül is tanulóink
rendelkezésére állnak, csakúgy, mint könyvtárunk. Iskolánk a mindennapos
testnevelés mellett sportkörrel is segít az egészséges életmód megőrzésében.
Sportköreink: a pingpong, a labdarúgás, a kézilabda és a kerékpározás területén
biztosítják a testedzést és a szabadidő hasznos eltöltését.
A szakköri foglalkozásokon készülnek fel tanulóink a Szent József napra, melyet
iskolánk névadójának tiszteletére minden év áprilisában rendezünk meg, és ezen
ünnepségen a helyi templomban történő szentmisére, és az utána következő
iskolai ballagási ünnepségre kerül sor. A Szent József Napi rendezvények
kiemelkedő mozzanata a Szent József Kupa, melyre a környező szakképző
iskolák tanulóit is meghívjuk, és különféle versenyszámokban mérik össze
tudásukat diákjainkkal.
Évente két alkalommal térítésmentesen visszük tanulóinkat kirándulni
Magyarország legismertebb és legszebb helyeire, hogy minden gyerek közös
tevékenységként élje meg a napot. Legyenek kollektív élményeik, ne
zárkózzanak el egymástól és a külvilágtól. Érezzék, hogy a világ, amiben élnek,
előítéletek nélkül befogadja őket.
Elérhetőségeink:
Az iskolánk iránt érdeklődő szülőknek, tanulóknak személyes tájékoztatással is
bármikor állunk rendelkezésre!
Cím:
Tel./Fax:
Mobiltelefon:
Email:
Honlap:
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