KÖSZÖNTŐ
Mai világunkban, mikor a technika és a technológia olyan fejlettségi szintet ért el, amiről pár évvel ezelőtt csak álmodhattunk, nos ebben a korban van
igazán szükség szaktudásra, a szakmák és mesterségek magas szintű elsajátítására.
Érdekes, de csak látszólagos ellentmondás. A hagyományos, évezredes mesterségek mellett, az új tudományterületek új szakmák, és vele együtt képességek
megjelenését várják el a társadalomtól. Az asztalos, és a CNC-programozó, a
szőlész-borász és az informatikus jól megférnek egymás mellett. Azt pedig
biztosan kijelenthetjük, hogy a szakmák, és azok művelői nélkül nem lenne működőképes a mindennapi életünk sem. Az alkotás örömét, és értelmét kínálja ma a szakmatanulás a fiatalok és a felnőtt
korosztály számára egyaránt.
A Siófoki Szakképzési Centrum a hagyományost a legmodernebbel, a helyi értékeket a globális
ismeretekkel egyesíti. Öt olyan középiskola állt csatarendbe, a tudásra vágyók
érdeklődésének felkeltéséért, amelyek tudják, hogy mit akarnak. A Centrumban és
annak intézményeiben dolgozó kollégáim különlegeset és egyedit kínálnak az itt tanulóknak.A legmenőbb dolgokat: piacképes tudást, szakmát és érettségit, kreativitást, önbizalmat az élethez. Mindezt számunkra a világ egyik legszebb helyén, végig a Balaton mentén.
Egy érettségi önmagában ma már nem biztosít sok lehetőséget a fiatalok számára, egy vagy akár két
szakmával párosítva viszont már kiváló ajánlólevél a sikerhez. Aki a Siófoki Szakképzési Centrumot,
és annak valamelyik iskoláját választja, már tett egy komoly lépést abba az irányba, hogy a lehető
legjobbat és legtöbbet hozza ki magából.
Tegyünk egy próbát közösen, Isten hozta nálunk!
Szamosi Lóránt, kancellár
Szeretettel köszöntöm Önt a Siófoki Szakképzési Centrum pályaválasztási
kiadványának lapjain!
Hagyomány és innováció. Azt gondolom, e két fogalom írja le legplasztikusabban azt a sokrétű tevékenységet, amit a Balaton déli partján fekvő intézményeink
végeznek évtizedek óta a helyi gazdaság szakember-utánpótlásának biztosítása
érdekében.
Jelenleg négy város (Siófok, Balatonboglár, Fonyód, Marcali) öt intézményében
nappali és esti képzési formákban, sokszínű szakmai palettával várjuk azokat, akik hozzánk hasonlóan
úgy gondolják, a tudás érték.
Legyen szó első szakmát szerezni vágyó fiatalokról, esti tagozaton ingyenesen másodszakmát
tanulni akaró idősebbekről, vagy felnőttképzés keretében szervezett tanfolyamról, munkatársaimmal
együtt nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az iskoláinkat választók a legmagasabb színvonalú, a kor
kihívásainak megfelelő tudást szerezhessék meg alma matereink falai között.
Hisszük, hogy az asztalostól az eladóig, a kertésztől a pincérig, az informatikustól a kőművesig
terjedő képzési kínálatunk valódi jövőképet és karrierlehetőséget kínál egy olyan világban, ahol a jól
képzett szakemberek presztízse és erkölcsi-anyagi megbecsültsége egyre nagyobb.
Kiadványunk célja az, hogy minél nagyobb betekintést biztosítson a Siófoki Szakképzési
Centrum iskoláinak munkájába. A technológia kínálta eszközök segítségével szeretnénk, ha a
külvilág is minél többet megtapasztalhatna abból, miként viszünk – szlogenünknek megfelelően –
tudást a jövőbe az év minden pillanatában.
Kérem, tartson velünk, ismerje meg Ön is a Siófoki Szakképzési Centrum világát!
							 Horváth Péter, főigazgató
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A SZAKKÉPZÉS
INTÉZMÉNYEI
A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény (Szkt.) értelmében átalakul az intézményrendszer,
amely felmenő rendszerben kerül bevezetésre.

• a technikusi vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít;
• az 5 év elvégzése után a tanuló egyszerre kap érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet;
• a tanuló ösztöndíjat, vagy a duális képzésben résztvevő a szakképzési munkaszerződés alapján
munkabért kap.

TECHNIKUM

A szakmai képzés lehetőséget biztosít a csak érettségizett, gimnáziumot végzettek, valamint az egyetemi tanulmányaikat feladó fiatalok részére is. Erre szolgál a technikum 2 éves képzése.

A technikusképzés 5 éves. Az első két év ágazati alapismereteket adó képzése után a második ciklusban szakirányú oktatás folyik duális képzés keretében. Felmenő rendszerben a szakirányú oktatásban
a tanulószerződés helyett szakképzési munkaszerződés köthető, amely a képzés alatt jövedelemhez
juttatja a tanulót. A technikus képzés esetében az emelt szintű érettségi vizsgát teljesítő végzettek a
szakmai vizsgájuk eredményének beszámításával, nagyobb eséllyel tovább tanulhatnak felsőoktatásban azonos ágazaton belül.

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tantárgyak
oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni.

SZAKKÉPZŐ ISKOLA
A szakképző iskola 3 éves. Az első év ágazati ismereteket adó képzés, mely tartalmában megegyezik
a technikum alapoktatásának tartalmával. Az azt követő két évben szakirányú oktatás folyik, amely
duális képzőhelyen kerül megvalósításra, ennek hiányában megvalósulhat szakképző iskolában is.
Mivel a szakképző iskolában és a technikumban is ágazati alapképzés történik a képzés első
szakaszában, a 9. évfolyam végén van átjárhatóság a két iskolatípus között. Az ágazati alapképzés
ágazati alapvizsgával zárul. Sikeres ágazati alapvizsga feltétele a továbbiakban a szakma tanulásának.
Az ágazati alapvizsga alkalmassá teheti a tanulót egyszerű munkakörök betöltésére, amennyiben azt a
Képzési Kimeneti Követelmény meghatározta. A szakmai bizonyítvány megszerzését követően nyitott a
lehetőség az érettségi vagy akár a technikusi képzettség megszerzésére.
• először ágazatot választ a tanuló, a 9. évfolyamon a tanuló ágazati alapoktatásban vesz részt,
amelyben a választott ágazat közös szakmai tartalmait sajátítja el, illetve közismereti tárgyakat tanul;
• A tanuló ösztöndíjat, vagy a duális képzésben résztvevő a szakképzési munkaszerződés alapján
munkabért kap.

AZ 5 ÉVES TECHNIKUSI SZAKMAI OKTATÁS
• először ágazatot választ a tanuló, amely keretében 2 évig ismerkedik az ágazati alapokkal, illetve
közismereti tárgyakat tanul, az első két évfolyamon ágazati alapoktatás folyik;
• a tényleges szakma-, vagy szakmairány választás a 10. évfolyamot követően, a sikeres ágazati
alapvizsga után történik;
• matematikából, magyarból, történelemből, valamint egy idegen nyelvből ugyanaz a tananyagtartalom és az óraszám, mint gimnáziumban; a szakmai oktatás figyelembe vételével az óraszámok
évfolyamok között átcsoportosíthatók. Ezekből a tárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás,
három tantárgyból előrehozott érettségi lehetőséggel;
• a szakmai vizsga lesz az ötödik érettségi tárgy;
• az idegen nyelvből javasolt a 13. évfolyamon érettségi vizsgát tenni a tanulónak;

RUGALMAS
TANULÁSI UTAK
DOBBANTÓ PROGRAM
A Dobbantó program az általános iskolát el nem végző, magatartási
és tanulási zavarokkal küzdő, az iskolai rendszerű oktatásban lemaradó,
tizenhatodik életévét betöltött tanulók számára kialakított felzárkóztató
program.
Célja és jellemzői a következők:
• Dobbantó program indítása a tanév során bármikor lehetséges, és
bármikor be tud kapcsolódni a 16. életévét betöltött tanuló;
• alapkompetencia fejlesztés, annak érdekében, hogy a tanuló további tanulmányait elősegítse;
• továbblépés közvetlenül csak a műhelyiskolába lehetséges;
• javasolt csoportlétszám: 5-8 fő;
• heti óraszám: 30 óra/hét;
• szakmai tartalom:
• bemeneti mérésen alapuló kompetenciafejlesztés;
• alapkészségek, kulcskompetenciák fejlesztése;
• pályaorientáció;
• NEM az általános iskolai tananyag pótlása;
• a dobbantó program kimenete az adott műhelyiskolai képzésre történő felkészülés:
• tanuló képességeinek és érdeklődésének megfelelő részszakma megtalálása;
• a részszakma elsajátításához szükséges kompetenciák fejlesztése;
• a dobbantó program kimenete a műhelyiskolába történő továbblépés;
• a dobbantó programból a műhelyiskolai képzésbe történő továbblépésre a tanév közben is van
lehetőség;
• szakképzési ösztöndíj itt is jár a tanulónak;
• a dobbantó program végzettséget nem ad

MŰHELYISKOLA
A Műhelyiskola olyan felzárkóztató program, amelynek keretében
azok, a klasszikus iskolai környezetben nehezen oktatható, fejleszthető
fiatalok tudnak részszakmát szerezni, akik lemorzsolódnának, és végzettség nélkül lépnének ki a szakképzésből.
Jellemzői a következők:
• tanulói jogviszonyban és felnőttképzési jogviszonyban is megszervezhető;
• a műhelyiskolába korábban lemorzsolódott, szakmával nem rendelkező fiatalok is bekapcsolódhatnak;
• egy mester és egy pedagógiai mentor mellett addig marad a tanuló a képzésben, míg részszakmát
nem szerez, de maximum 24 hónapig;
• a szakma tanulása a gyakorlati képzés helyszínén történik;
• nincsenek közismereti tantárgyak, a szakmai elméletet a gyakorlatba integrálva sajátítja el a tanuló/
képzésben részt vevő személy;
• a dobbantó programból a műhelyiskolába tovább lépő tanuló/ képzésben részt vevő személy a
részszakmával együtt alapfokú végzettséget szerez;

• nem tanévhez kötött, legalább 6, legfeljebb 24 hónap, ezen belül egyéni fejlesztési terv alapján
folyik az oktatás

ORIENTÁCIÓS ÉVFOLYAM
Az Orientációs évfolyam célcsoportja pályaválasztásában bizonytalan és /vagy kompetencia-hiányokkal küzdő, általános iskolát végzett
fiatalok.
Jellemzői a következők:
• előkészítő évfolyam, a szakma megszerzéséhez szükséges kompetenciák fejlesztése céljából
(Szkt. 19. § (4));
• képzés időtartama a tanév rendjéhez igazodik (de a tanév első felében még csatlakozhatnak
pl. 9. évfolyamon gyengén teljesítő diákok);
• javasolt csoportlétszám: 6-12 fő;
• az orientációs évfolyam szakmai programját a szakképzésért felelős miniszter hagyja jóvá
Az orientációs év célja:
• jövőkép és életpálya kialakítása;
• az erősségek felszínre hozása, sikerélmény megélése;
• személyes kompetenciák fejlesztése (problémamegoldás, kreativitás);
• társas kompetenciák fejlesztése műhelygyakorlaton (kommunikáció, konfliktus-kezelés);
• alapkompetenciák fejlesztése (szövegértés, alapvető számolás, digitális kompetenciák);
• szakmák, ágazatok megismerése gyakorlati körülmények között

DIGITÁLIS KÖZÖSSÉGI ALKOTÓMŰHELYEK
A GINOP-6.2.3-17 A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése
című projekt keretében a Siófoki Szakképzési Centrum valamennyi iskolájában Digitális Közösségi Alkotóműhelyt (DKA) alakítottunk ki.
A DKA-műhely, olyan közösségi tér, minden korosztály számára nyitott műhely, ahol a rendelkezésre álló különféle eszközök segítségével – szakképzett oktatóink közreműködésével - bárki
megvalósíthatja saját öteleteit, projektjeit, legyen szó digitális technológiáról, robotikáról vagy hagyományos szakmákról. Többek között 3D nyomtató, digitális CNC-maró, eszterga, varró- és hímzőgép,
LEGO-robot, Arduino számítógépek és hagyományos fémipari, faipari és könnyűipari szerszámok,
eszközök várják az érdeklődőket.
A DKA-műhely pályaorientációs célokat is szolgál, hiszen általános iskolás csoportokat is várunk
a nyitvatartási időben, ahol a fiatalok – előre egyeztetett időpontban - szaktanári irányítás mellett
próbálhatják ki a rendelkezésre álló eszközöket.
További információ: http://siofokiszc.hu/dka-muhely/

A SZAKKÉPZÉS INGYENESSÉGE
Az állam a szakképzésben való részvétel keretében legfeljebb kettő szakma megszerzését az első
szakmai vizsga befejezéséig, a második szakma esetén legfeljebb három tanéven keresztül, és a
szakképző intézményben a szakmai képzéshez kapcsolódó első szakképesítés megszerzését az első
képesítő vizsga befejezéséig ingyenesen biztosítja.
Az intézmények által meghirdetett szakképesítések (korábbi ráépülések) az IKK honlapján elérhető programkövetelmények alapján indíthatók. (Nem tanévhez kötött a felnőttképzés.)
Felnőttképzési jogviszonyban ingyenesen megszerezhető egy szakképesítés.

ÖSZTÖNDÍJAK
Minden, szakképzésben tanulói jogviszonyban tanuló diák szakképzési ösztöndíjat kap. Szakképző
intézményben folyó ágazati alapoktatásban 2022-ben – (a szakirányú oktatásra a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltség egyhavi összegének 16%-a) azaz 16.000 Ft, míg
technikumban folyó ágazati alapoktatásban 2022-ben – (a szakirányú oktatásra a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltség egyhavi összegének 8%-a) azaz 8.000 Ft lesz az
ösztöndíj mértéke. Minden tanuló számára biztosított lesz a támogatás, ugyanakkor, a tanulói juttatások eredményfüggők is lesznek, ezáltal is sarkallva a tanulót a szakképzésben való komoly, hatékony
és eredményes részvételre.
A kifizetés a KRÉTA rendszerbe felvitt adatok alapján történik a tanulók számára. A duális képzésben a tanulószerződést felváltja a szakképzési munkaszerződés. Ez alapján a tanuló a végzett munkáért munkabérre lesz jogosult, melynek mértéke a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló
törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összege, de legfeljebb annak százhatvannyolc százaléka.
2022-ben ez 100.000 Ft és 168.000 Ft közötti összeg.

A KÖZÉPFOKÚ BEISKOLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
A középfokú beiskolázással kapcsolatos jogszabályi előírásokat tartalmazó jogszabályok:
• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény;
• a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet;
• a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet;
• a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény;
• a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm rendelet;
• a 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII.29.) BM rendelet
A középfokú beiskolázással kapcsolatos időpontokat a 22/2022. (VII.29.) számú, a 2022/2023. tanév
rendjéről szóló BM rendelet szabályozza.
A felvételi kérelmet a jelentkezési lap és a tanulói adatlap felhasználásával kell benyújtani, amelyet az
általános iskola a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében (KIFIR) állít elő.
A kollégiumi felvétel iránt külön kérelmet kell benyújtani. A jelentkezés módjáról a kollégiumok
honlapjáról lehet részletesen tájékozódni.
Bármilyen, a továbbtanulással kapcsolatos kérdés felmerülése esetén bátran forduljanak az adott iskola
pályaválasztási felelőséhez a megadott elérhetőségek valamelyikén.
A felvételi eljárás rendje: Felvételi vizsga nincs.
A felvételt meghatározó elbírálás szempontja a tanulmányi eredmény, valamint az egészségügyi alkalmasság. A tanulók az általános iskola 7. osztály év végi és 8. osztály félévi magyar nyelv és irodalom,
történelem, matematika, fizika, idegen nyelv tantárgyi osztályzataiból képzett pontszámuk alapján
kerülnek rangsorolásra.
A jelentkezési laphoz a sajátos nevelési igényű tanulók esetében az érvényes szakértői véleményt
csatolni kell. A tanulmányok során a SNI-s tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat biztosítunk.
Oktatóink munkáját minden intézményünkben iskolapszichológus segíti.
A jelentkezett tanulók egészségügyi alkalmassági vizsgálaton vesznek részt. Felvételt csak az alkalmassági vizsgálaton megfeleltek nyerhetnek!
Kollégiumi férőhelyet az iskola tud biztosítani.

FELNŐTTEK KÉPZÉSI
LEHETŐSÉGEI
A Szakmajegyzéken szereplő szakmák elsajátítására a szakképző intézményeinkben
szakmai oktatás (rugalmasan szervezett, 2-3 éves vagy rövidebb képzések) keretében van lehetőség.
A képzési struktúra másik halmazát a szakképző intézmények vagy felnőttképzők által is megszervezhető szakmai képzés keretében megszerezhető szakképesítések alkotják.
A szakmai oktatást akkreditált vizsgaközpontban teljesítendő szakmai vizsga zárja. A technikusi
oklevél és a szakmai bizonyítvány államilag elismert szakképzettséget tanúsít.
A szakmatanulás előnyei

• Ingyenesség

Intézményeinkben az első kettő szakma megszerzése az első szakmai vizsga befejezéséig, a második
szakma esetén legfeljebb három tanéven keresztül mindenkinek ingyenes.
• Megerősített tudás és többletpontok a felsőoktatási felvételin
Tapasztalatok szerint a szakképzésben való szakmaszerzést követően felsőoktatásban tovább tanulóknak jelentős előnyt, könnyebbséget jelent a szakképzésben megszerzett szakmai tudás.
• Diákigazolvány
Akár tanulói, akár felnőttképzési jogviszonyban tanulsz, diákigazolványra vagy jogosult.
• Nappali rendszerben ösztöndíj
A szakképző intézmény nappali rendszerű szakmai oktatásában tanulói jogviszonyban részt vevő
tanuló ösztöndíjra jogosult.
• Duális szakmai oktatásban munkabér
Akik duális szakmai oktatásban sajátítják el a szakmát, vállalati környezetben tanulhatnak, és
munkabért kapnak tanulmányaik során.
• Gyakorlatias, a munkaerőpiacon jól használható tudás és kompetenciák
A tanulók projektfeladatokon keresztül sajátíthatják el az elméleti és gyakorlati ismereteket. A szakmai
vizsga fontos része a projektfeladat megvalósítása, illetve portfólió készítése, amely akár az álláskeresés
során is felhasználható első referenciamunkaként.
• Idegen nyelvi oktatás
Napjainkban szinte valamennyi szakma gyakorlásához elengedhetetlen legalább egy idegen nyelv
ismerete, a szakképzésben nagy hangsúlyt kap a nyelvi oktatás.
Milyen szakmai oktatásba lehet bekapcsolódni felnőttként?
Alapfokú végzettség nélkül: a szakképző iskola dobbantó programjának elvégzésével
műhelyiskolában részszakma tanulható
Alapfokú végzettséggel: technikum vagy szakképző iskola közismeretet is magában foglaló képzése,
vagy műhelyiskolában részszakma tanulható
A középiskola 10. évfolyamának elvégzésével: a szakképző iskola kizárólag szakmai vizsgára
felkészítő (közismeret nélküli) képzése
Szakmával, szakképesítéssel rendelkezik érettségi nélkül: a szakképző iskola kizárólag szakmai
vizsgára felkészítő (közismeret nélküli) képzése
Érettségi végzettséggel: technikum vagy szakképző iskola kizárólag szakmai vizsgára felkészítő
(közismeret nélküli) képzése

Évfolyamok
száma

Alkalmazott
tanterv

1550

5

Szépészet

1551

5

Környezetvédelem és vízügy

1552

5

Épületgépészet

1553

5

1554

5

1555

5

1556

5

Közlekedés és
szállítmányozás

1557

5

Környezetvédelem és vízügy

1558

5

Szépészet

Technikumok
programtantervére épülő
helyi tanterv

Képzés
belső
kódja

Képzés
belső kódja

Évfolyamok
száma

1530

3

Ágazati besorolás

Informatika és távközlés
Specializált gép- és
járműgyártás
Egészségügy

Alkalmazott
tanterv

Ágazati
besorolás

Egyéb
oktatási
jellemző

Szakképzettség kimenete
Fodrász - 5 1012 21 01

Választható
idegen
nyelv:
angol,
német

Környezetvédelmi technikus
5 0712 14 02

Idegen
nyelv:
angol

Informatikai rendszer- és
alkalmazás-üzemeltető technikus
5 0612 12 02

Választható
idegen
nyelv:
angol,
német

Épületgépész technikus
5 0732 07 01

Gépjármű mechatronikai
technikus - 5 0716 19 04
Gyakorló ápoló - 5 0913 03 04
Hajózási technikus
5 1041 15 01
Vízügyi technikus - 5 1021 14 04
Kozmetikus technikus - 5 1012

Egyéb oktatási
jellemző

Szakképzettség kimenete

Fa- és bútoripar

Asztalos - 4 0722 08 01

Gépészet

1532

3

Építőipar

Festő, mázoló, tapétázó
4 0732 06 05

1533

3

Specializált gépés járműgyártás

Karosszérialakatos
4 0716 19 11

1534

3

Gépészet

1535

3

1536

3

Kreatív ágazat –
I. kreatív ipar

1537

3

Elektronika és
elektrotechnika

Villanyszerelő - 4 0713 04 07

1538

3

Specializált gépés járműgyártás

Gépjármű mechatronikus
4 0716 19 05

1539

3

Közlekedés és
szállítmányozás

Képesített hajós
4 1041 15 02

Épületgépészet

Német, angol idegen nyelv

3

Kerettanterv

1531

Gépi és CNC forgácsoló
4 0715 10 07

Hegesztő - 4 0715 10 08
Központifűtés- és gázhálózat rendszer szerelő
4 0732 07 03
Divatszabó - 4 0723 16 03

Évfolyamok
száma

Alkalmazott tanterv

Egyéb oktatási
jellemző

Tagozat képesítés száma és neve

4

Kerettanterv a
gimnáziumok 9-12.
évfolyama számára

Idegen nyelv:
angol,
német
olasz

Sportgimnázium
emelt szintű idegen nyelvoktatással
(általános 4 évfolyamos)

Évfolyamok
száma

Alkalmazott
tanterv

0450

5

Turizmus vendéglátás

0451

5

Kereskedelem

0452

5

0453

5

0454

5

0455

5

Turizmus vendéglátás

0456

5

Turizmus vendéglátás

Képzés
belső kódja

Évfolyamok
száma

0430

3

Turizmus vendéglátás

0431

3

Kereskedelem

0432

3

0433

3

0435

1

Technikumok
programtantervére épülő
helyi tanterv

Képzés
belső kódja

Szakképző iskolák
programtantervére
épülő helyi tanterv

Alkalmazott
tanterv

Ágazati
besorolás

Közlekedés és
szállítmányozás
Gazdálkodás és
menedzsment
Turizmus vendéglátás

Ágazati
besorolás

Turizmus vendéglátás
Turizmus vendéglátás

Egyéb oktatási
jellemző

Szakképzettség kimenete
Cukrász szaktechnikus
5 1013 23 02

Választható idegen nyelv: angol, német

0410

Kereskedő és webáruházi
technikus - 5 0416 13 03
Logisztikai technikus
5 1041 15 06
Pénzügyi-számviteli
ügyintéző - 5 0411 09 01
Szakács szaktechnikus
5 1013 23 06
Turisztikai technikus
5 1015 23 07
Vendégtéri szaktechnikus
5 1013 23 08

Egyéb oktatási
jellemző
Választható idegen nyelv: angol, német

Képzés
belső
kódja

Szakképzettség kimenete
Cukrász - 4 1013 23 01
Kereskedelmi értékesítő
4 0416 13 02
Pincér-vendégtéri szakember
4 1013 23 04
Szakács - 4 1013 23 05
Orientációs évfolyam

Képzés
belső
kódja

Évfolyamok
száma

Alkalmazott tanterv

Egyéb oktatási
jellemző

Tagozat képesítés száma és neve

0710

4

Kerettanterv a
gimnáziumok 9-12.
évfolyama számára

Idegen nyelv:
angol,
német

Általános 4 évfolyamos gimnázium emelt
szintű idegen nyelvoktatással

5

0751

5

0752

5

0753

5

Képzés
belső kódja

Évfolyamok
száma

0730

3

0731

3

0732

3

0733

3

Ágazati besorolás

Egyéb oktatási
jellemző

Informatika és
távközlés
Idegen nyelv:
angol

Informatikai rendszer- és
alkalmazás-üzemeltető
technikus - 5 0612 12 02
Szoftverfejlesztő és-tesztelő
5 0613 12 03

Gazdálkodás és
menedzsment

Vállalkozási ügyviteli
ügyintéző - 5 0411 09 02

Választható
idegen nyelv:
angol, német

Sport

Alkalmazott
tanterv

Szakképzettség kimenete

Informatika és
távközlés

Ágazati
besorolás
Mezőgazdaság
és erdészet
Mezőgazdaság
és erdészet
Élelmiszeripar
Szociális

Egyéb oktatási
jellemző
Választható idegen nyelv: angol,
német

0750

Alkalmazott tanterv

Technikumok
programtantervére épülő
helyi tanterv

Évfolyamok
száma

Szakképző iskolák
programtantervére
épülő helyi tanterv

Képzés
belső kódja

Sportedző - sportszervező
5 1014 20 02

Szakképzettség kimenete
Kertész
4 0812 17 05
Mezőgazdasági gépész
4 0810 17 07
Szőlész-borász
4 0721 05 14
Gyermek- és ifjúsági
felügyelő - 4 0922 22 01

0650

5

0651

5

0652

5

0653

5

0654

5

Alkalmazott
tanterv

Ágazati
besorolás

Egyéb oktatási
jellemző

Kereskedelem
Elektronika és
elektrotechnika
Rendészet és
közszolgálat
Gazdálkodás és
menedzsment
Oktatás

Választható idegen nyelv: angol, német

Évfolyamok
száma

Technikumok
programtantervére épülő
helyi tanterv

Képzés
belső kódja

Szakképzettség kimenete
Kereskedő és webáruházi
technikus - 5 0416 13 03
Elektronikai technikus
5 0714 04 03
Közszolgálati technikus
5 0413 18 01
Pénzügyi-számviteli
ügyintéző - 5 0411 09 01
Oktatási szakasszisztens
- 5 0188 25 01

Szakgimnázium
Képzés
belső kódja

Évfolyamok száma

Alkalmazott
tanterv

Ágazati
besorolás

Egyéb oktatási
jellemző

Szakképzettség
kimenete

0655

4+1

szakgimnáziumi
kerettanterv

Közművelődés

Választható
idegen nyelv:
angol, német

Közművelődési
munkatárs
4 0413 01

Szakképző iskola
Alkalmazott
tanterv

Ágazati
besorolás

0630

3

Építőipar

Ács - 4 0732 06 01

0631

3

Gépészet

Épület- és szerkezetlakatos
4 0732 10 03

0632

3

Építőipar

0633

3

0634

3

0635

3

0636

3

Elektronika és
Elektrotechnika

0637

3

Elektronika és
Elektrotechnika

Elektronikai műszerész
4 0713 04 02

0638

3

Építőipar

Szigetelő - 4 0732 06 13

Gépészet
Kereskedelem
Építőipar

Egyéb oktatási
jellemző

Választható idegen nyelv: angol, német

Évfolyamok
száma

Szakképző iskolák
programtantervére épülő
helyi tanterv

Képzés
belső kódja

Szakképzettség kimenete

Festő, mázoló, tapétázó
4 0732 06 05
Hegesztő - 4 0715 10 08
Kereskedelmi értékesítő
4 0416 13 02
Kőműves - 4 0732 06 08
Villanyszerelő - 4 0713 04
07

Tanulmányi lehetőségek és tagozatok belső kódjai:
Technikum

0250

5

0251

5

Alkalmazott tanterv

Ágazati besorolás

Turizmus-vendéglátás

Alkalmazott
tanterv

Ágazatibesorolás

Gépészet

Egyéb oktatási
jellemző
Választható idegen
nyelv: angol, német

Évfolyamok
száma

Technikumok
programtantervére
épülő
helyi tanterv

Képzés
belső kódja

Szakképzettség kimenete
Gépésztechnikus
5 0715 10 05
Turisztikai technikus
5 1015 23 07

Szakképző iskola
Képzés
belső kódja

Évfolyamok
száma

Egyéb oktatási
jellemző

0220

1

0230

3

Turizmus vendéglátás

0231

3

Turizmus vendéglátás

0232

3

0233

3

0234

3

Gépészet

0235

3

Gépészet

Hegesztő
4 0715 10 08

0236

3

Gépészet

Ipari gépész
4 0715 10 09

Szakképzettség kimenete

Turizmus vendéglátás
Kereskedelem

Választható idegen nyelv: angol, német

Szakképző iskolák
programtantervére
épülő helyi tanterv

Orientációs évfolyam
Cukrász
4 1013 23 01
Pincér-vendégtéri szakember
4 1013 23 04
Szakács
4 1013 23 05
Kereskedelmi értékesítő
4 0416 13 02
Gépi és CNC forgácsoló
4 0715 10 07

Kiadó:
Siófoki Szakképzési Centrum
8600 Siófok, Kálmán Imre sétány 3.
+36 (84) 310-414
centrum@siofokiszc.hu
siofokiszc.hu
facebook.com/siofokiszakkepzesicentrum

