
Kedves Diákok, 
leendő Tanulóink, 
 Tisztelt Szülők! 

A pályaválasztásban szeretnénk segíteni az 
iskolánkat bemutató tájékoztatónkkal! 

 Az alábbi összefoglaló táblázatban az induló szakokat 
ismertetjük. 

Gimnáziumi nevelés-oktatás: 

5010 Emelt szintű idegen nyelv 

Technikumi nevelés-oktatás: 

5020 Közszolgálati technikus 

5030 Sport ágazat 

Szakgimnáziumi nevelés 

5100 Pedagógiai szakgimnázium 

Szakközépiskolai nevelés-oktatás: 

5040 Bőrtermék készítő (Cipőkészítő) 

5050 Kőműves 

5060 Burkoló 

5070 Pincér-vendégtéri szakember 

5080 Szakács 

5090 Pék 

 

 

 

 

 

Felnőttoktatás: 

Érettségi felkészítés szakiskolát végzetteknek 

Kisgyermekgondozó-nevelő 

Sportedző (labdarúgás), sportszervező 

Pincér-vendégtéri szakember, szakács, kőműves, 

burkoló, pék 

 

 

 

 
 

 

 
Címünk: 4765 Csenger, Honvéd utca 5. 

Tel.: 44/ 520-126 
Honlap: www.ady-csenger.sulinet.hu 
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http://www.ady-csenger.sulinet.hu/


Tisztelt érdeklődő! 

 

A 2021-2022-es tanévben a következő 

képzéseket indítjuk 

5010 GIMNÁZIUMI KÉPZÉS 

Emelt szintű idegen nyelv 

A képzés célja felkészíteni a tanulókat a közép- 

illetve emelt szintű érettségire, nyelvvizsgára, valamint a 

továbbtanulásra. 

A diákok magas óraszámban tanulják a választott 

első idegen nyelvet, a 11. évfolyamtól emelt szintű 

vizsgára készülhetnek a felvételi tantárgyakból, 

kilencediktől felkészítést kapnak a középfokú 

nyelvvizsgára.  

A számítástechnika alapjain kívül megismerkednek 

az alapvető alkalmazásokkal, a számítógépes 

hálózatokkal és a programozási nyelvekkel. A képzés 

felkészít az informatika közép- és emelt szintű érettségire 

valamint a szakirányú továbbtanulásra. 

TECHNIKUS KÉPZÉS 

A képzés időtartama öt év, kilencedik, - és 

tizedikosztályban – ösztöndíjban részesülnek 

5020 Közszolgálati technikus 

Várjuk a katonai, belügyi- és rendvédelmi pályák 

iránt kedvet érző lányok és fiúk jelentkezését.  

Egy idegen nyelvet (angol vagy német) tanulnak. 

Kilenc és tizedik évfolyamon elsajátítják a 

rendészeti, a magánbiztonsági tevékenység, valamint a 

rendvédelmi hivatás legalapvetőbb szakmai 

ismeretanyagát. Szakmai elméleti (rendvédelmi szervek, 

vagyonvédelem, kommunikáció, közszolgálati 

ismeretek) és gyakorlati (önvédelem és 

intézkedéstaktika) tantárgyakat tanulnak. 

Tizenkettedik évfolyamon előrehozott érettségi 

vizsgát tesznek magyar nyelv és irodalom, történelem, 

matematika tantárgyakból. Tizenharmadik osztályban 

idegen nyelv és szakmai tantárgyakból vizsgáznak, 

érettségi bizonyítványt és „közszolgálati technikus” 

képesítést szereznek. 

A jelentkezőknek orvosi alkalmassági vizsgálaton, 

valamint testnevelés tantárgyból képességfelmérésen kell 

részt venniük. 

5030 Sportedző (labdarúgás) - sportszervező 

Sportedző (a sportág megjelölésével) – sportszervező, 

amely sportág-specifikusan a versenysport egyre növekvő 

szakember igényét törekszik kielégíteni. 

A képzés során a diákok megismerkednek a sport 

elméleti, módszertani és gyakorlati alapjaival. 

Duális képzés keretében szakmai gyakorlatokon 

sajátíthatják el a gyakorlati és szakmódszertani ismereteket. 

Egy idegen nyelvet tanulnak.  

Szakképesítés „sportedző” választott sportágban. 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA 

Képzések időtartama 3 év, 9. évfolyamon ösztöndíjban 

részesülnek. 

5040 Bőrtermék készítő (Cipőkészítő) 

A szakképzés célja a munkaterülethez tartozó 

legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez 

szükséges kompetenciák elsajátítása. Jól felszerelt 

tanműhelyünkben és a helyi Szamos Cipőipari Kft. gyárában 

a tanulók gyakorlati képzését biztosítani tudjuk. A sikeres 

képesítő vizsga után elhelyezkedésük biztosított. 

5050 Kőműves 

Az építőipari szakmákat képző osztályunkat a munkaerő-

piaci igényeknek megfelelően indítjuk. A kőműves feladata 

épületek és épületrészek létesítése, javítása, karbantartása, 

felújítása és bontása. A kőműves szakmunkások a helyi 

vállalkozásoknál is keresettek, biztos munkalehetőséget 

kínálnak.  

5060 Burkoló 

Hidegburkoló kültéri és beltéri felületek hidegburkolása. 

Egészségügyi alkalmassági követelmények szükségesek 

mindkét szakmához. 

5070 Pincér-vendégtéri szakember 

A vendéglátó egységekben fogadja az érkező 

vendégeket, igény szerint ételt és italt ajánl, majd 

felszolgálja a kiválasztott ételeket. Folyamatosan figyel 

vendégeire, kínál, utántölt, rendben tartja az asztalt. Számlát 

készít és lebonyolítja a fizetést. 

 

5080 Szakács 

A napi szükséglet kielégítésének kiszolgálása mellett 

kulináris élményt is nyújt a vendégek számára. Szinte 

minden társadalmi, családi eseményben szerepe van az 

étkezésnek, így a főzésnek is, ami a szakács fő 

tevékenységi köre. Élelmiszerekből ételeket 

„varázsol” remek íz érzékével és kreativitásával., 

plusz fűszerekkel, ízesítőkkel. 

5090 Pék 

Képesek legyenek sütőipari technikák magas 

szintű alkalmazására. 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: 

szükségesek. 

Egy idegen nyelv tanulása kötelező. 

Szakgimnázium 

5100 Pedagógia 5 éves képzés 

Megszerezhető szakképesítés pedagógiai munkatárs – 

pedagógiai asszisztens. Óvodában, iskolában, 

gyermekotthonban, lakásotthonban és egyéb 

gyermeknevelő, gondozó intézményben 

foglalkoztatott dolgozó, aki felsőfokú szakember 

irányítása mellett végzi munkáját. Közreműködik a 

gyermek tevékenységeinek, tanítási óráinak 

előkészítésében és lebonyolításában. Részt vesz az 

intézményen belüli és intézményen kívüli programok, 

szabadidős feladatok szervezésében. 

Egy idegen nyelvet tanulnak. 

Felvételi vizsgát nem tartunk, a hetedik év végi és 

nyolcadik félévi tanulmányi eredmény alapján 

rangsoroljuk a jelentkezőket. 

 

Kollégiumi elhelyezést minden igénylő számára 

biztosítunk! 

Intézményünkbe felvételt nyerhetnek a többi 

gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható 

sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók. Kérjük a 

jelentkezési laphoz mellékeljék a szakvéleményt. 


