2.1.1. Az oktatás munkarendje szerinti bontásban az elérhető szakmák megnevezése,
azonosítója
Szakgimnáziumi nappali képzés (4+1 év)
9 -12. évfolyamon általános közismereti és kötelező érettségi tantárgyi és szakmai elméleti és
gyakorlati oktatás melletti (idegen nyelv választási lehetőség: angol vagy német) oktatás
13. évfolyamon szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik
Kód

Ágazat

Végzettség

Azonosítók

Egészségügy

Gyakorló ápoló

54 723 02

Egészségügy

Gyakorló csecsemőés gyermekápoló

54 723 03

Szociális

Kisgyermekgondozó,- 54 761 02
nevelő

Rendészet és
közszolgálat

Közszolgálati
ügyintéző

54 345 01

Technikum nappali képzés (5/6 év)
9 – 10. évfolyamon általános közismereti képzés (idegen nyelv választási lehetőség: angol
vagy német) mellett ágazati alapoktatás
11-12. évfolyamon kötelező érettségi tantárgyi és szakmai elméleti és gyakorlati,
13. évfolyamon nyelvi és szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik
Kód

Ágazat

Végzettség

Azonosítók

3603

Egészségügy

Általános ápoló

5 0913 03 01

3503

Egészségügy

Egészségügyi
asszisztens

5 0913 03 02

3518

Rendészet és
közszolgálat

Közszolgálati
technikus

5 0413 18 01

3522

Szociális

Kisgyermekgondozó, 5 0922 22 02
nevelő

3525

Oktatás

Oktatási
szakasszisztens

5

0188 25 01

Szakképző iskola nappali képzés (3 év)
A teljes képzési idő 33%-ában közismereti oktatás (idegen nyelv választási lehetőség angol vagy
német), 67%-ában ágazati alapoktatás és szakirányú elméleti és gyakorlati képzés folyik. A 9.
évfolyamon ágazati szakmai alapoktatás történik, amely ágazati alapvizsgával zárul, sikeres
letétele után lehet a jelzett szakmák valamelyikében tovább tanulni. Iskolai tanműhelyeinkben
indított csoportok létszáma 16 fő
Kód

Ágazat

Végzettség

Azonosítók

3318

Rendészet és

Rendészeti őr

4 1032 1802

Gyermek- és ifjúság

4 0922 22 01

közszolgálat
Szociális

3322

felügyelő
Szociális

3322

Szociális ápoló és

4 0922 22 01

gondozó
Technikum közismeret nélküli, szakmai vizsgára felkészítő, 2 éves szakmai
oktatás:
-

Általános ápoló

-

Kisgyermekgondozó-, nevelő

-

Közszolgálati ügyintéző

-

Csecsemő- és gyermek-ápoló

Felnőttek szakmai oktatása
Szakképző iskola közismeret nélküli, szakmai vizsgára felkészítő, 2 éves szakmai
oktatás:
-

Általános ápoló

-

Mentőápoló

-

Rehabilitációs terapeuta/ gyógymasszőr

-

Alapápolási munkatárs

