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Általános információk az iskoláról:
Az intézmény Hajdú-Bihar megye egyik legkisebb városában, Biharkeresztesen található.
Nemrég ünnepelte fennállásának 50.évfordulóját. Folyamatosan törekszünk a nevelési,
oktatási és képzési struktúra megújítására. Célunk a tanulói létszám stabilitásának fenntartása
és a partneri igények minél szélesebb körű kielégítése. Biharkeresztes egyetlen középfokú
oktatási intézményeként a jövőben is megfelelő körülményeket szeretnénk biztosítani a jó
képességű és szorgalmú tanulók, valamint a kevésbé tehetséges vagy szorgalmas tanulók
számára is.

Az általános műveltség megszerzése mellett kiemelten kezeljük a hátránykompenzációt, az
esélyegyenlőtlenség csökkentését. Egyik főtörekvésünk annak biztosítása, hogy tanulóinknak
az életben való helytállásra való felkészülése ne attól függjön, hogy ki milyen gazdasági,
szociális körülmények közül érkezik hozzánk.

Nyílt nap időpontja: 2017. november 15. 8 óra
Képzési kínálatunk:
1. Szakgimnáziumi képzés:
Képzési idő: 4+1 év

A szakgimnáziumi közismereti és szakképzési kerettantervre épülő helyi tanterv alapján
alapfeladatunk a szakmai érettségi vizsgára és munkába állásra, illetve a felsőfokú
tanulmányok megkezdésére való felkészítés.
1.1. Kereskedelem ágazat (12 fő)
Kódszám: 0026
Képzési idő: 4 év + 1 év
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
A kereskedelem ágazati képzés szakmai érettségire készít fel, valamint előkészíti a szakirányú
felsőfokú továbbtanulást. A 9–12. évfolyamon szakmai oktatás keretében kereskedelmi
ismeretek,

marketing,

eladástan,

üzleti

levelezés

és

kommunikáció,

kereskedelmi

gazdálkodás, vállalkozási, vezetési ismeretek tanulhatók. A gyakorlati képzés intézményünk
tanirodájában és külső gyakorlati helyeken valósul meg.
Választható idegen nyelv: angol, német.
Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés:
·

Eladó /OKJ 34 341 01/

Érettségi után választható szakképesítések:
·

Kereskedő /OKJ 54 341 01/

1.2. Rendészet és közszolgálat ágazat (16 fő)
Kódszám: 0027
Képzési idő: 4 év + 1 év
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
A rendészet és közszolgálat ágazati képzés szakmai érettségire készít fel, valamint előkészíti a
szakirányú felsőfokú továbbtanulást. A 9–12. évfolyamon szakmai oktatás keretében

közszolgálati ügyintézői, magánbiztonság, személy és vagyonvédelmi, személy és vagyonőri
és közterület-felügyelői, ügyviteli, szakmai kommunikációs és önvédelmi ismeretek
tanulhatók. A gyakorlati képzés intézményünk speciális, tatamikkal lefedett termeiben és
külső gyakorlati helyeken valósul meg. A nyári összefüggő gyakorlatok zavartalan
lebonyolításához együttműködési megállapodás keretében a katasztrófavédelem, a Pannon
Guard, a HRSE és a helyi rendőrség nyújt segítséget.
Választható idegen nyelv: angol, német.

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés:
·

Közszolgálati ügykezelő /OKJ 52 345 04/

Érettségi után választható szakképesítések:
·

Közszolgálati ügyintéző /OKJ 54 345 01/

2. Szakközépiskolai képzés:
Képzési idő: 3+2 év

A három évfolyamos képzés során törekszünk a duális képzés megvalósítására. Tanulóink 9.
évfolyamon belső tanműhelyekben teljesítik a gyakorlati képzést, szintvizsgát tesznek, majd a
képzési időszak végén – a vizsgakövetelmények teljesítése esetén – a szakközépiskolában
államilag elfogadott középfokú /OKJ/ szakképesítést szereznek.
A hiány szakképesítést tanuló diákok tanulmányi ösztöndíjban részesülnek. A szakképesítés
megszerzése után iskolánkban lehetőség van az érettségi bizonyítvány megszerzésére is 2 év
alatt.
2.1. Szociális gondozó és ápoló /OKJ 34 762 01/ (24 fő)
Kódszám: 0030
Képzési idő: 3 év
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Szakközépiskolai közismereti és szakképzési kerettantervre épülő helyi tanterv szerint
történik az oktatás. A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az
idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások
területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége
érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük
együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási,
gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap- és a
személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén
elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.

Szakképesítéssel betölthető munkakörök: szociális gondozó és ápoló, fogyatékossággal
élők gondozója.
2.2. Elektromechanikai műszerész /OKJ 34 522 01/ (12 fő)
Kódszám: 0028
Képzési idő: 3 év
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Szakközépiskolai közismereti és szakképzési kerettantervre épülő helyi tanterv szerint
történik az oktatás. Az elektromechanikai műszerész képes fém és műanyag munkadarabokat
megmunkálni (vágás, fúrás, forgácsolás, hajlítás, reszelés). Kisgépeket, kéziszerszámokat
használni a technológiai alapműveleteknél, hibát feltárni, hibát javítani. Megrendelést,
árajánlatot készíteni, elektromos elvi és huzalozási kapcsolási rajzot olvasni és értelmezni.
Elektromos feladatokat végezni, elvégezni a bekötéseket, huzalozásokat ellenőrizni. Szükség
szerint

javítani

vagy kicserélni a

vezérlőpanelt,

elektromos

alkatrészt.

Villamos

mennyiségeket mérni, villamos biztonságtechnikai méréseket végezni.
Szakképesítéssel

betölthető

munkakörök:

Elektromos

gép-

és

készülékszerelő,

elektrolakatos, elektromechanikai műszerész, háztartás-elektronikai műszerész.
2.3.

Dísznövénykertész /OKJ 34 622 01/ (12 fő)

Kódszám: 0029
Képzési idő: 3 év
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Szakközépiskolai közismereti és szakképzési kerettantervre épülő helyi tanterv szerint
történik az oktatás. A dísznövénykertész biztosítja a kellő szaporítóanyagot a termesztéshez,
különböző termőtalajokat állít össze, tápoldatot adagol, fertőtleníti a talajt, műtrágya
alkalmazásával segíti elő a növények növekedését. Feladatai közé tartozik továbbá a parkok,
zöldterületek kialakítása, az egy- és kétnyári, illetve évelő növények, cserjék, díszfák ültetése
parkokba, közterekre, azok ápolása, gondozása.
Kollégium:
Intézményünk kollégiuma a bihari térség egyik legújabb, legmodernebb 80 férőhelyes
kollégiuma, mely egybeépült az iskolával. Tanulók elhelyezése kényelmes, négy ágyas
szobákban történik. Étkezés az épületen belül lévő menzán. A kollégiumi életet kirándulások,
kulturális és sportprogramok, vetélkedők, közös főzések színesítik.
Felvételi követelmények:
Központi írásbeli felvételi vizsga nincs!
A tanuló általános iskolai tanulmányait igazoló 7. osztály tanév végi bizonyítványában és a 8.
osztály ellenőrzőjében szereplő félévi minősítő osztályzatait (matematika, magyar nyelv és

irodalom, idegen nyelv, történelem, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika tantárgyak)
vesszük figyelembe.
A tanulók rangsorolása a beérkező eredmények alapján történik.

