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Beiskolázási tájékoztató 

2020/2021. 

 

Egri Szakképzési Centrum József Attila Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája 

és Kollégiuma 

OM: 203035 

Cím: 3200 Gyöngyös, Kócsag utca 36-38. 

Tel.: 37 / 311 857 

Web: http://jozsefa-gy.sulinet.hu 

E-mail: titkarsag@jaszk.hu 

Tagintézmény-vezető: Ivony Ildikó 

Pályaválasztási felelős: Ádám Andrea 

 

 

Az érdeklődő tanulók és szüleik számára nyílt napokat tartunk: 

● 2019. október 18-án és 

● 2019. november 15-én.  

A diákok és szüleik megismerhetik az iskola képzéseit, külső partnereit, tanműhelyeit. A 

tudnivalókról, szakképesítésekről és a változásokról szórólapon és a weblapon keresztül 

tájékoztatjuk a tanulókat és a szülőket. 

 

Az Egri Szakképzési Centrum József Attila Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiuma Gyöngyös város egyik legnagyobb múlttal rendelkező oktatási intézménye. 2015 

júliusától az Egri Szakképzési Centrum tagintézménye. Az iskolában szakgimnáziumi és 

szakközépiskolai oktatás, valamint érettségire épülő technikus képzés is folyik. Az iskolában 

felnőttoktatás keretében másodszakmára, valamint érettségire is készítünk tanulókat.  A 

képzés során angol, német nyelvet tanulhatnak a diákok választásuk szerint. Mind a 

szakgimnáziumban, mind a szakközépiskolában érettségi és szakma is szerezhető. 

 

Az iskolába felvett tanulók kollégiumot igényelhetnek. A kollégium az iskola közvetlen 

közelében van, a kollégisták az épületen keresztül tudnak az iskolába járni. 

 

SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉSEK 

2020/2021. tanévben az alábbi ágazatokban hirdetünk nyolc általános utáni szakgimnáziumi 

képzést: 
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mailto:titkarsag@jaszk.hu


2 

Ágazat Belső kód Képzési idő Létszám (fő) OKJ szakma 

Szépészet 4101 5 év 34 Fodrász 

Vegyipar 4102 5 év 17 Gumiipari 

technikus 

Informatika 4103 5 év 17 Informatikai 

rendszer-és 

alkalmazás 

üzemeltető 

technikus 

Gépészet 4104 5 év 17 Gépésztechnikus 

Sport 4105 5 év 17 Sportedző 

(kézilabda) - 

sportszervező 

 

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉSEINK  

 

A 2020-2021. tanévben is a törvényeknek megfelelően három évfolyamos duális szakképzés 

szerint indítjuk képzéseinket. Ez azt jelenti, hogy a tanulók a nyolcadik után szakképzésben 

vesznek részt, és akár 17 éves korukban szakmát szereznek, és egyben teljesítik 

tankötelezettségüket is. A gyakorlati képzést a tanműhelyek, majd a külső vállalati 

képzőhelyek biztosítják számukra. A szakma tanulása mellett közismereti képzésben is 

részesülnek a tanulók. A szakma megszerzése után 2 év alatt érettségire is felkészülhetnek, 

de választhatják a munkaerő-piac lehetőségeit is. 

 

OKJ szakma Belső kód Képzési idő Felvehető létszám 

(fő) 

Abroncsgyártó 4201 3 év 12 

Ács 4202 3 év 12 

Asztalos 4203 3 év 12 

Burkoló 4204 3 év 12 
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Divatszabó 4205 3 év 12 

Festő, mázoló, 

tapétázó 

4206 3 év 12 

Hegesztő 4207 3 év 28 

Ipari gépész 4208 3 év 28 

Járműfényező 4209 3 év 12 

Kőműves 4210 3 év 12 

Pék 4211 3 év 12 

Villanyszerelő 4212 3 év 12 

 

A képzések megfelelő számú jelentkező esetén indulnak. Ezért javasoljuk, jelöljenek 

meg a felvételi lapon több szakmai képzést is. 

A felvétel feltétele a választott szakmára az általános iskolában elért tanulmányi 

eredmény, egészségügyi alkalmassági vizsgálat, valamint festő, mázoló, 

tapétázó szakma esetén pályaalkalmassági vizsgálat. A vizsgálatokat március 

végére tervezzük, amelynek idejéről értesítjük a jelentkezőket. 

A gyakorlati képzés 9. évfolyamon iskolai vagy vállalati tanműhelyben folyik. 

Szintvizsga után kerülhetnek ki a tanulók egyéni vállalkozókhoz, külső gyakorlati 

képzőhelyekre. A képzőhely választásában az iskola és a Kamara segítséget nyújt. 

 

Gyöngyös, 2019. október 18. 

 

 

          


