
 

Szolnoki Szolgáltatási SZC Damjanich János Szakképző Iskolája és Kollégiuma 
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Pályaválasztási szülői értekezlet: 2017. november 8. 16 óra 
 
SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Kód Ágazat Megszerezhető szakképesítés Egyéb információ 

1101 

XVII. Könnyűipar  

Képzési idő: 4 évfolyamos 

Kimenet: szakmai érettségi és 52 542 01 
Könnyűipari gyártáselőkészítő 
szakképesítés  
  

Ráépíthető szakképzés:  

54 542 01 Bőrfeldolgozó - ipari 

technikus  

Képzési idő: 1 év 

 

Felvétel: 

o felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

o egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés 

szükséges 

Oktatott idegen: nyelv: angol vagy német 

Egyéb:  

o iskolai tanműhely biztosított 

o kollégiumi elhelyezés biztosított 

o mentorrendszer 

1102 

IV. Pedagógia 

Képzési idő: 4 évfolyamos 

Kimenet: szakmai érettségi és 32 140 01 
Óvodai dajka és 52 140 01 Fogyatékkal élők 
gondozója szakképesítés 

 

Ráépíthető szakképzés: 

54 140 02 Pedagógiai- és 

családsegítő munkatárs  

Képzési idő: 1 év 

 

Felvétel: 

o felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

 

Oktatott idegen nyelv: angol vagy német 

Egyéb:   

o iskolai tanműhely biztosított 

o kollégiumi elhelyezés biztosított 

o mentorrendszer 

1103 

 

XIII. Informatika 

Képzési idő: angol nyelvi előkészítő évfolyam 

+ 4 évfolyamos 

Kimenet: szakmai érettségi és 52 481 02 
Irodai informatikus szakképesítés 

 

Ráépíthető szakképzés:  

54 481 06 Informatikai 

rendszerüzemeltető  

Képzési idő: 1 év 

Felvétel: 

o felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

 

Oktatott idegen nyelv: angol  

Egyéb:  



  o iskolai tanműhely biztosított 

o kollégiumi elhelyezés biztosított 

o mentorrendszer 

1104 

XXV. Ügyvitel 
Képzési idő: német nyelvi előkészítő 
évfolyam + 4 évfolyamos 
Kimenet: szakmai érettségi és 52 841 02 
Ügyfélszolgálati ügyintéző szakképesítés 
 

Ráépíthető szakképzés:  

54 346 03 Irodai titkár 

Képzési idő: 1 év 

 

Felvétel: 

o felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

o egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés 

szükséges 

Oktatott idegen nyelv: német 

Egyéb:  

o iskolai tanműhely biztosított 

o kollégiumi elhelyezés biztosított 

o mentorrendszer 

 

 
SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK 

Kód Szakmacsoport Szakma Egyéb információ 

1201 
10. Könnyűipar  

 

OKJ: 34 0542 02 Cipőkészítő  

o Szakközépiskolai kerettanterv szerinti képzés 

o Képzési idő: 3 szakképzési + 2 érettségi 

vizsgára felkészítő évfolyam  

 

Felvétel: 

o felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

o egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés 

szükséges 

Oktatott idegen nyelv: angol vagy német 

Egyéb:  

o gyakorlati hely biztosított 

o iskolai tanműhely biztosított 

o kollégiumi elhelyezés biztosított 

o tanulószerződés 

Szakmai kimenet: 34 0542 02 Cipőkészítő  

1202 
10. Könnyűipar 

 

OKJ: 34 542 01 Bőrdíszműves 

o  Szakközépiskolai kerettanterv szerinti képzés 

o  Képzési idő: 3 szakképzési + 2 érettségi 

vizsgára  

 felkészítő évfolyam  

Felvétel: 

o felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

o egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés 

szükséges 

Oktatott idegen nyelv: angol vagy német 

Egyéb:  

o gyakorlati hely biztosított 



 o iskolai tanműhely biztosított 

o kollégiumi elhelyezés biztosított 

o tanulószerződés 

Szakmai kimenet: 34 542 01 Bőrdíszműves 

1203 
7. Informatika 

 

OKJ: 34 523 02 Számítógép-szerelő, karbantartó 

o   Szakközépiskolai kerettanterv szerinti képzés 

o Képzési idő: 3 szakképzési + 2 érettségi 

vizsgára felkészítő évfolyam  

 

Felvétel: 

o felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

 

Oktatott idegen nyelv: angol vagy német 

Egyéb:  

o gyakorlati hely biztosított 

o iskolai tanműhely biztosított 

o kollégiumi elhelyezés biztosított 

o tanulószerződés 

Szakmai kimenet: 34 523 02 Számítógép-szerelő, karbantartó 

1204 

17. Kereskedelem-
marketing, üzleti 
adminisztráció 

 

OKJ: 34 341 01 Eladó 

o Szakközépiskolai kerettanterv szerinti 

képzés 

o Képzési idő: 3 szakképzési + 2 érettségi 

vizsgára felkészítő évfolyam  

Felvétel: 

o felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

o egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés 

szükséges 

Oktatott idegen nyelv: angol vagy német 

Egyéb:  

o gyakorlati hely biztosított 

o iskolai tanműhely biztosított 

o kollégiumi elhelyezés biztosított 

o tanulószerződés 

Szakmai kimenet: OKJ: 34 341 01 Eladó 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók jelentkezhetnek: 
o mozgásszervi fogyatékos  

o beszédfogyatékos  

o egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő  

o beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

 

További lehetőségek:  

 Felnőttoktatásban szervezett képzések 

 Érettségire felkészítő képzés szakmával rendelkezőknek 

 Szakképzési HÍD program (31 542 01 bőrtárgykészítő 
részszakképesítés)  

 Sportlehetőségek 

 Színes diákélet 



 


