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Intézményünk 1992-ben kezdte meg mĦködését, ma
térségünk egyik legnagyobb iskolája. Kollégiumi
elhelyezést 400 fĘ részére tudunk biztosítani.
A kiválóan felszerelt, 21. századi feltételeket biztosító, modern és családias légkörĦ intézményünkben
számos szakmacsoportban és ágazatban oktatunk
kiváló elhelyezkedési lehetĘségeket nyújtó szakmákat úgy, hogy a szakma mellett érettségi bizonyítványt is szerezhetnek diákjaink, akiket a felsĘfokú
továbbtanulásra is felkészítünk.
Több olyan szakmát oktatunk, ahol lehetĘség van
tanulmányi ösztöndíjra is.
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5700 Gyula, Kossuth Lajos u. 26.
Tel/Fax: 66/463-540, 562-270
Web: www.gondocsszki.sulinet.hu
E-mail: gondocsszki@gondocsszki.sulinet.hu
OM azonosító: 028430
Igazgató: Dr. Czirok Sándor

Új és impozáns sportcsarnokunk van. Kiemelten támogatjuk a különbözĘ sportágakban sportolni vágyókat.
Sportolóink a sport ágazati szakgimnáziumi osztályainkban emelt szinten is sportolhatnak. Számos sportolónk igazolt versenyzĘje a magasabb
osztályokban szereplĘ kluboknak.
Iskolánk a Grosics Gyula Labdarúgó
Akadémia bázisiskolája. Délutánonként rendszeresen
szervezünk diáksportköri foglalkozásokat a nem igazolt, de sportolni vágyó diákjainknak.
Tanulóinkra odafigyelünk, törĘdünk, tiszteljük személyiségüket, segítjük fejlĘdésüket.
Cserkészcsapatunk gazdag és sokrétĦ programokkal, próbákkal, kirándulásokkal, táborokkal várja tanulóinkat.

A jól felkészült és gondoskodó pedagógusainkkal vendéglátóipari, egészségügyi, kereskedelmi, informatikai, közgazdasági, szociális, kertészeti, ügyviteli, könnyĦipari, építĘipari, pedagógiai, rendészeti, sport, turisztikai, építĘipari, közlekedési, szállítmányozási és logisztikai szakgimnáziumi és szakközépiskolai ágazatokban, szakmákban nyújtunk képzéseket nappali, esti és levelezĘ tagozatokon, de felnĘttek gimnáziumi oktaoktatását is folytatunk.
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A 2017/2018-as tanévben az alábbi szakmákban indítunk
nappali tagozatos képzéseket általános iskolát végzettek számára
SZAKGIMNÁZIUM
001 Kereskedelmi ágazat (érettségivel megszerezhetĘ szakképesítés: eladó + 1 év: kereskedĘ, vagy kereskedelmi
képviselĘ)

002 Vendéglátóipari ágazat (érettségivel megszerezhetĘ szakképesítés: pincér + 1 év: vendéglátásszervezĘ)
003 Turisztikai ágazat (érettségivel megszerezhetĘ szakképesítés: szállodai recepciós +1 év: turisztikai szervezĘ,
értékesítĘ, vagy idegenvezetĘ)
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004 Szociális ágazat (érettségivel megszerezhetĘ szakképesítés: szociális gondozó és ápoló + 1 év: szociális szakgondozó)

005 Egészségügyi ágazat (érettségivel megszerezhetĘ szakképesítés: általános ápolási és egészségügyi aszszisztens + 1 év: gyakorló ápoló, vagy gyakorló csecsemĘ– és gyermekápoló, vagy gyógyszertári asszisztens, vagy
gyógymasszĘr, vagy fizioterápiás asszisztens, vagy gyakorló mentĘápoló)

006 Sport ágazat (érettségivel megszerezhetĘ szakképesítés: regeneráló balneoterápiás masszĘr + 1 év: sportedzĘ,
vagy fitness-wellness instruktor)

007 Informatikai ágazat (érettségivel megszerezhetĘ szakképesítés: irodai informatikus + 1 év: gazdasági informatikus, vagy informatikai rendszerüzemeltetĘ, vagy IT mentor, vagy mĦszaki informatikus)

008 Közgazdasági ágazat (érettségivel megszerezhetĘ szakképesítés: pályázati-támogatási asszisztens + 1 év: pénzügyi-számviteli ügyintézĘ, vagy vállalkozási és bérügyintézĘ, vagy vám-, jövedéki– és termékdíj ügyintézĘ, vagy államháztartási ügyintézĘ)

2016. november 9. (szerda) 9 óra,
2016. november 16. (szerda) 9 óra,
2016. november 22. (kedd) 9 óra
2017. január 10. (kedd) 9 óra
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009 Rendészeti és közszolgálati ágazat (érettségivel megszerezhetĘ szakképesítés: közszolgálati ügykezelĘ + 1
év: közszolgálati ügyintézĘ)

010 Közlekedési, szállítmányozási és logiasztikai ágazat (érettségivel megszerezhetĘ szakképesítés: vál-

Felvételi eljárás rendje

lalkozási ügyintézĘ + 1 év: logisztikai és szállítmányozási ügyintézĘ)

011 Ügyviteli ágazat (érettségivel megszerezhetĘ szakképesítés: ügyfélszolgálati ügyintézĘ + 1 év: irodai titkár ) az általános felvételi eljárás szerint. A felvétel az általános iskolai tanulmányi ered012 ÉpítĘipari ágazat (érettségivel megszerezhetĘ szakképesítés:digitális mĦszaki rajzoló és építĘ– és anyagmozgató
gép kezelĘje + 1 év: magasépítĘ technikus)
013 Pedagógia ágazat (érettségivel megszerezhetĘ szakképesítés:óvodai dajka és családsegítĘ asszisztens + 1 év:
gyógypedagógiai asszisztens)

SZAKKÖZÉPISKOLA
014 Eladó

015 Szakács (ráépülés: diétás szakács, vagy vendéglátó üzletvezetĘ)
016 Cukrász (ráépülés: vendéglátó üzletvezetĘ)
017 Pincér (ráépülés: vendéglátó üzletvezetĘ)
018 Szociális gondozó és ápoló (ösztöndíjjal támogatott)
020 Dísznövénykertész (ráépülés: zöldség– és gyümölcstermesztĘ, vagy gyógy– és fĦszernövénytemesztĘ)
021 Kertész (ráépülés: zöldség– és gyümölcstermesztĘ, vagy gyógy– és fĦszernövénytermesztĘ
022 NĘi szabó (ösztöndíjjal támogatott)
027 Tartósítóipari szakmunkás
023 Pék
028 Családi gazdálkodó
029 Fogadós
024 KĘmĦves (ösztöndíjjal támogatott)
025 Burkoló
030 Rendészeti Ęr
026 KistermelĘi élelmiszerelĘállító,
falusi vendéglátó

A felvétel a tanulmányi eredmények alapján történik!
A szakközépiskolában a 3. szakképzési évfolyam elvégzése után iskolánkban, nappali tagozaton, 2 év alatt
érettségi bizonyítvány szerezhetĘ.

mények alapján történik, az összes tantárgy
átlagát vesszük figyelembe!
Írásbeli felvételi vizsga: nincs
Szóbeli felvételi vizsga: nincs
Tájékozódó beszélgetés: igen (Nem pontozzuk)
Tájékozódó beszélgetés várható idĘpontjai:

1, 2017. február 22. 9. órától, szakgimnázium
2, 2017. február 23. 9. órától, szakközépiskola
3, 2017. február 27. 9 órától, pótnap

EsélyegyenlĘségre vonatkozó
eljárásmód
Amennyiben a jelentkezĘ tanuló valamely
tantárgy értékelése, minĘsítése alól a vonatkozó jogszabályok alapján felmentést
kapott, a felmentésre vonatkozó tantárgy
kivételével, a többi tantárgy átlageredményét vesszük figyelembe.
























