Mi változik a
szakképzésben?
 2020 szeptemberétől a szakgimnázium
technikummá a szakközépiskola szakképző iskolává alakult át.
 A technikum egyesíti a gimnázium és a
szakképzés előnyeit.
A technikum 5 évének elvégzése után a
tanuló egyszerre kap érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet.

Hogyan lehetsz
Csetés diák?
Kiket várunk iskolánkba?
Várjuk azokat a diákokat, akik humánus, jól
felszerelt iskolában, nyugodt körülmények
között szeretnének tanulni.
Fogadjuk azon tanulók jelentkezését, akik
tanulási (SNI, BTM), problémával rendelkeznek és integráltan nevelhetők.
 Beiskolázási körzetünk: Budapest és
Pest megye
Hogyan iratkozhatsz be?

 A technikusi vizsga emelt szintű érettségi
tantárgynak számít és belépést biztosít a
felsőoktatásba.
 Lehetőség van a nyelvvizsga megszerzésére, mivel az 5 éves folyamatos képzés alatt a gimnáziumi képzéssel azonos
óraszámban tanulnak egy nyelvet.
 Szakképző iskola esetében a 9., technikum esetén a 10. évfolyam végéig biztosított az ágazati képzések közötti átjárás
illetve az iskolaváltás lehetősége.
 Az alapozó képzés utáni évfolyamokon
valósul meg a szakmaválasztás. Itt duális képzés keretében tanulják a szakmai
tárgyakat.(Duális képzés=a szakma elsajátítása, a szakmai gyakorlat elsősorban vállalatoknál, vállalkozóknál folyik.)
 A sikeres képzést ösztöndíj-rendszer és
munkaszerződés motiválja.
 Államilag elfogadott végzettséget csak
iskolai rendszerű képzésben lehet szerezni.

 A 9. évfolyamra:
Felvételi vizsgát nem tartunk, a jelentkezők rangsorolása a 7. és 8. osztályos
általános iskolai tanulmányi eredmények alapján történik.
 Felsőbb évfolyamokra:
Igazgatói döntés alapján különbözeti
vizsga letételével.
 Szakképző évfolyamokra:
Érettségi bizonyítvánnyal.
Mikor ismerkedhetsz meg velünk?
Szeretettel várunk nyílt napjainkon:


2020. október

12-15. 9 órától



2020. november

16-19. 9 órától



2020. december

07-10. 9 órától

Érdeklődni lehet:
telefon: 276-4856
e-mail: suli65@csete.sulinet.hu
honlap: www.csete.sulinet.hu

OM azonosító: 203061/004
1215 Budapest, Csete Balázs u. 6-8.

Képzéseink

Szakképző Iskola

Technikum

3 éves képzés után szakmai

5 éves képzés után technikusi szakmai
és érettségi végzettség megszerzése
 9-10. évfolyamokon alapozó képzés,
majd ágazati alapvizsga
 11-12. évfolyamon szakmai képzés és
érettségi felkészítés
 12. évfolyam végén előrehozott érettségi
vizsga magyar nyelv és irodalom, matematika és történelem tantárgyakból
 13. évfolyamon szakmai képzés és felkészítés az idegen nyelvi érettségire

végzettség megszerzése
 9. évfolyamon alapozó képzés ösztöndíjjal, ágazati alapvizsga letétele, átlépés lehetősége technikumba
 10-11. évfolyam duális szakmai képzés,
munkaszerződés a képző vállalatokkal
 Szakmai vizsga letétele
 A szakmai vizsga után 2 év alatt esti
képzés keretében érettségi végzettség
megszerzésének lehetősége

Kereskedelem ágazat

 szakmai vizsga letétele és nyelvi érettségivel az érettségi vizsga befejezése

kód: 0003
 Kereskedelmi értékesítő szakma
4 0416 13 02
 Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus
szakma 5 0612 12 02

Kereskedelem ágazat

Két éves, érettségire
felkészítő képzés
Szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező
nem tanköteles fiatalok és felnőttek részére

Két év alatt szerezhető meg az érettségi
bizonyítvány
Az 5. érettségi tárgy helyett a szakmunkás bizonyítvány beszámításával.

kód: 0002
 Kereskedő és webáruházi technikus szakma 5 0416 13 03

Esti felnőttoktatás keretében
péntek délután és szombaton
Általános iskolai bizonyítvánnyal
rendelkezőknek 8 hónapos képzés
 4 0416 13 02 Kereskedelmi értékesítő szakma

Érettségi utáni
szakképesítések
Érettségi végzettséggel rendelkezőknek
8 hónapos képzés
 5 0411 09 02 Vállalkozási ügyviteli
ügyintéző szakma
 5 0613 12 03 Szoftverfejlesztő és tesztelő szakma

Informatika és távközlés ágazat

kód: 0001

Szakképesítés

Tanítás esti felnőttképzés keretében
hetente három délután vagy
25 éves korig tanulói jogviszonnyal
nappali rendszerű képzésben

Iskolánk Csepel központi részén, Csepel
Szent Imre terétől 5 perc sétával vagy
tömegközlekedéssel jól megközelíthető a
148-as, 151-es, 35-ös, 36-os buszokkal.
telefon: 276-4856
e-mail: suli65@csete.sulinet.hu
honlap: www.csete.sulinet.hu

