Információk képzéseinkről

Szakgimnázium

Szakgimnázium(4 év + 1év)
(érettségi vizsgával záródó+ 1 év szakképző évfolyam)
Tanulók
száma

középiskolája:

Vendéglátóipar
(Vendéglátásszervező
5481101)

Érettségivel
megszerezhető
szakképesítés

9. ÉVFOLYAMON

Kinek ajánljuk iskolánkat?
Iskolánkat elsősorban azoknak ajánljuk, akik nem csupán egy
középiskolai érettségit, hanem olyan szakismereteket is szeretnének

Szakközépiskola (3 (+2 év))

megszerezni, amivel a felnőttkor elején is sikerrel helyezkedhetnek el

(szakmai vizsgával záródó+2 év érettségi vizsga)

a munkaerőpiacon – biztos nyelvtudással és olyan szakterületeken,

34 811 03
Pincér

22

0013

0014

Kereskedelem
(Kereskedő 5434101)

34 341 01
Eladó

12

Informatika
(Gazdasági
informatikus 5448102)

12

Szépészet
(Fodrász 5481501)

22

52 481 02
Irodai
informatikus
52 815 03
Férfi fodrászborbély

Ágazat(Szakképesítés)

Tanulók
száma

jelentkezők

4

–

a

vendéglátóipar,

Szakképesítés

Tanulók
száma

0051

Szakács OKJ 3481104

12

0052

Pincér OKJ 3481103

12

0053

Kőműves OKJ 3458208

a

kereskedelem, az informatika mellett a szépészet – szakgimnáziumi
ágazati oktatás közül választhatnak. Mind a négy képzés 4
évfolyamos. Diákjaink idegen nyelvként az angol vagy német nyelvet

ösztöndíjas képzés

12

0054

Asztalos OKJ 3454302

12

0055

Szociális gondozó és
ápoló
OKJ 3476201

választhatják.
A 9. évfolyamon 1 nyelvi előkészítő osztályt indítunk. A nyelvi
előkészítő
diákok

osztályban

diákjaink

emelt

óraszámban,

kisebb

akár

már

az

érettségi

előtt

megszerezhessék

első

nyelvvizsgájukat. A nyelvi előkészítő évet 4 éves szakgimnáziumi
képzés

(érettségi vizsgával záródó+ 1 év szakképző évfolyam)
Tagozatkód

szakgimnáziumba

csoportokban sajátíthatják el az angol alapjait. A képzés célja, hogy a

Szakgimnázium
nyelvi előkészítő évfolyam
(1év+4 év + 1év)

Tagozatkód

fizetést, vagy a továbbtanuláshoz jó alapot kínálnak.

A

0012

2017/18. TANÉV
TERVEZETT KÉPZÉSEINK

melyek hosszú távon is biztos munkát és biztos megélhetést adó

0011

Szakközépiskola

osztályokkal, felnőttoktatási és felnőttképzési kiegészítő feladattal.

9. ÉVFOLYAMON

Ágazat(Szakképesítés)

hagyományos

jelenleg párhuzamosan futó szakközépiskolai és szakgimnáziumi

TERVEZETT KÉPZÉSEINK

Tagozatkód

Hajdúböszörmény egyik

Iskolánk

2017/18. TANÉV

Érettségivel
megszerezhető
szakképesítés

követi

informatika,

vendéglátás

szakterületen.

24

ösztöndíjas képzés

A

szakgimnázium utolsó két évfolyamán lehetőség lesz a második
idegen nyelv felvételére is.

0056

Eladó OKJ 3434101

24

A szakközépiskolában szakács, pincér, eladó kőműves, asztalos,

0103

0104

Vendéglátóipar
(Vendéglátásszervező
5481101)
Informatika
(Gazdasági
informatikus 5448102)

17

34 811 03
Pincér

szociális gondozó és ápoló szakmai képzettséget szerezhetnek
tanulóink 3 év alatt, majd választásuk szerint további 2 év alatt
érettségi vizsgát is tehetnek. 2017-től ösztöndíjjal támogatottak a

17

52 481 02
Irodai
informatikus

kőműves és a szociális gondozó és ápoló képzéseink.

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum
Veress Ferenc Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
4220 Hajdúböszörmény,
Enyingi Török Bálint utca 5/a.
Tel/fax: 06 (52) 228-615
web: www.veressf-hbosz.sulinet.hu
e-mail: veressferenc2013@gmail.com
facebook: www.facebook.com/vefeszki

