Iskolánk Pécs - Kertváros málomi városrész-

Tanulóink számos győzelmet és előkelő

ében, zöld övezetben, korszerűen felszerelt mo-

helyezést értek el közismereti tárgyakból,

dern épületegyüttesben működik. Ma a megye

valamint a Szakma Kiváló Tanulója

egyik legnagyobb középfokú szakképző intéz-

(Szakma Sztár) versenyeken.

ménye.
Otthont adunk minden évben az Országos
Középiskolai Fotópályázatnak, a Simonyi Károly Elektrotechnika Versenynek,
és a Regionális Fodrász és Kozmetikus
tanulóversenynek.
Diákjaink az iskolák közti bajnokságokban
is részt vesznek: atlétika, kosárlabda, röp-
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labda, labdarúgás sportágakban.
Az osztálykirándulások kedvelt célpontja
iskolánk orfűi nyaralója.
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A tanuló jelentkezhet:
1. Technikumba
2. Szakképző iskolába
3. Érettségi utáni szakképzésre

1. Technikum
képzési idő: 5 év


Szépészet ágazat,
(Kozmetikus technikus, vagy Fodrász)



Fa- és bútoripar ágazat,
(Faipari technikus)



Épületgépészet ágazat,
(Épületgépész technikus)



Informatika és távközlés ágazat,
(Szoftverfejlesztő és -tesztelő, vagy Informatikai
rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus)




Kreatív: Kultúra és művészet ágazat, (Dekoratőr,
vagy Fotográfus)
Elektronika és elektrotechnika ágazat,
(Automatikai technikus)

A technikumba jelentkező tanulóknak nem tartunk felvételi vizsgát, a felvételi rangsor az általános iskolai
tanulmányi eredmény alapján készül!
Iskolánkban német és angol nyelvet oktatunk.
Nyílt napok:
elmaradnak

2. Szakképző iskola

3. Érettségi utáni szakképzés:

képzési idő: 3 év

képzési idő: 2 év

 Fa- és bútoripar ágazat (Asztalos)



 Kreatív ágazat (Bőrtermékkészítő (Bőrdíszműves szakmairány))

Szépészet ágazat,
(Kozmetikus technikus, vagy Fodrász)



 Elektronika és elektrotechnika ágazat (Elektronikai műszerész)

Fa- és bútoripar ágazat,
(Faipari technikus)



Épületgépészet ágazat,
(Épületgépész technikus)



Informatika és távközlés ágazat,
(Szoftverfejlesztő és -tesztelő, vagy Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető
technikus)



Kreatív: Kultúra és művészet ágazat, (Dekoratőr, vagy Fotográfus)



Elektronika és elektrotechnika ágazat,
(Automatikai technikus)

 Gépészet ágazat (Épület- és szerkezetlakatos)
 Épületgépészet ágazat (Hűtő- és szellőzés rendszerszerelő)
 Kreatív ágazat (Kerámia és porcelánkészítő)
 Épületgépészet ágazat (Központi fűtés- és
gázhálózatrendszer-szerelő
 Épületgépészet ágazat (Víz- és csatornarendszerszerelő)
A szakképzőbe jelentkező tanulóknak nem tartunk
felvételi vizsgát, a felvételi rangsor az általános
iskolai tanulmányi eredmény alapján készül!
A felvétel szükséges feltétele, hogy a tanuló rendelkezzen a 8. osztály elvégzését igazoló bizonyítványnyal, egészségügyi alkalmassági vizsgálattal és
amennyiben szükséges, szakmai alkalmassági vizsgálattal.
Nyílt napok:
elmaradnak

Az érettségi utáni szakképzésbe jelentkező tanulóknak nem tartunk felvételi vizsgát!
A felvétel szükséges feltétele, hogy a tanuló rendelkezzen egészségügyi alkalmassági vizsgálattal,
amennyiben szükséges szakmai alkalmassági
vizsgálattal és legalább a beiskolázást követő első
félév végig érettségi bizonyítvánnyal.
Pályaválasztásról tájékoztatást ad:
Déri Tibor igazgató
Látschám József szakképzési igazgatóhelyettes,
pályaválasztási felelős
Kiss Balázs gyakorlati képzésért felelős igazgatóhelyettes

