Tisztelt Érdeklődő!
A Veszprémi SZC Jendrassik – Venesz Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 2000.
augusztus 1-től a korábbi Jendrassik György Középiskola és Szakiskola, valamint a
Kereskedelmi,

Vendéglátóipari

és

Idegenforgalmi

Szakközépiskola

és

Szakiskola

összevonásával jött létre. Az ily módon létrehozott iskola - megőrizve az elődintézmények
jellegét - a megye területén meghatározó szerepet tölt be a szakgimnáziumi és
szakközépiskolai képzésben.
A szakmák széleskörű választékát kínáljuk, rendelkezünk a korszerű oktatáshoz szükséges
személyi és tárgyi feltételekkel. Intézményünk többféle profilt és különböző időtartamú
képzési formákat nyújt a fiatalok és a felnőttek számára, nappali és esti tagozatokon is. Az
iskolán belül számos továbbhaladási és választási lehetősége van diákjainknak. Bízunk abban,
hogy tanulóink számára biztosítva az átjárhatóságot, a későbbi korrekciót, mindenki
megtalálja iskolánkon belül a helyét.
Célunk, hogy a végzett tanulók biztos elméleti és gyakorlati tudással rendelkezzenek, amely
növeli elhelyezkedési vagy továbbtanulási esélyeiket. Reméljük, hogy e tájékoztatóval
segítséget nyújthatunk a pályaválasztáshoz, és minél többen választanak bennünket.
„Egy jó szakma felér egy diplomával”
Gulkai László
igazgató

Veszprémi SZC Jendrassik – Venesz Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
OM azonosító: 203066 VSZC:192102

Telephelykód: 003
Igazgató: Gulkai László
Cím: Veszprém, Március 15. utca 5.
E-mail: jvpalyavalasztas@gmail.com
Honlap: www.jendra.hu (Aktuális információk)
www.facebook.com/Jendrassik-Venesz Középiskola és Szakiskola
www.instagram.com/jendrassik_venesz

Telefon: 88/567-430, 70/641-3703
Pályaválasztási felelős: Varga Viktória (Tel.: 70/641-3706)
Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai:
2018. október 15. (hétfő) és 2018. december 10. (hétfő)
13:00
13:20
13:20
13:20

Tájékoztató
Kalandozás a gasztronómia és a turisztika
világában
Gép –ész (ép-ész)
Kalandozás a kereskedelem és a logisztika
világában

Az iskola fórumán
Kézműves foglalkozás a tanüzemben
Kézműves foglalkozás a tanműhelyben
Kézműves foglalkozás a multimédia teremben

Képzési formák a 2019/2020. tanévben a 8. osztályt végzettek számára
Kód
0211
0212

Szakgimnázium (9-13. évfolyam)
Szakmai érettségi és OKJ szakképesítés + emelt szintű szakképesítés
Autószerelőszakképesítés, majd ezt követően,
+1év: Autótechnikus végzettség is szerezhető ingyenesen,
Közlekedésgépész
államilag támogatott formában!
Közlekedés, szállítmányozás
Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző szakképesítés
és logisztika

0213

Vendéglátóipar

Vendéglátásszervezőszakképesítés

0214

Turisztika

Turisztikai szervező, értékesítő szakképesítés

Szakközépiskola (9-13. évfolyam)

Kód
0221

OKJ szakképesítés (3 év) + érettségi (2 év)
Gépi forgácsoló
(+ 1 év CNC gépkezelő)

34 521 03 közép szintű szakképesítés

0222

Gyártósori gépbeállító

34 521 05 közép szintű szakképesítés

0223

Karosszérialakatos

34 525 06 közép szintű szakképesítés

0224

Eladó

31 341 01 közép szintű szakképesítés

0225

Cukrász

34 811 01 közép szintű szakképesítés

0226

Pincér

34 811 03 közép szintű szakképesítés

0227

Szakács

34 811 04 közép szintű szakképesítés

Felvételi vizsgát egyetlen tagozaton sem tartunk.

Jelentkezés, felvétel 9. évfolyamra
Jelentkezés az általános iskolán keresztül 2019. február 18-ig.

Felvételi vizsgát egyetlen tagozaton sem tartunk és a
központi írásbeli felvételi vizsga megírását sem tesszük kötelezővé!
A felvételinél elérhető maximális pontszám és a figyelembe vehető tantárgyak a következők:
Képzési forma

Szakgimnázium

Ágazat, szakma

7. év végi és 8. félévi

Maximális

tantárgyak

pontszám

közlekedésgépész,

magyar nyelv, irodalom,

közlekedés,

idegen nyelv, történelem,

szállítmányozás és

matematika, fizika és

logisztika,

kémia

70 pont

vendéglátóipar

9. évfolyam

magyar nyelv, irodalom,
idegen nyelv (duplán),
turisztika

történelem, matematika,

80+5 pont

fizika és kémia+alapfokú
nyelvvizsgáért plusz pont
magyar nyelv, irodalom,
Szakközépiskola

minden szakma

idegen nyelv, történelem,
matematika, fizika és

70 pont

kémia
Pontegyezőség esetén a tanuló 7. év végi és 8. félévi tanulmányi átlageredménye dönti el a
sorrendiséget.
A szakgimnáziumba és a szakközépiskolába történő felvételhez egészségügyi alkalmassági
vizsgálat is szükséges, valamint pályaalkalmassági vizsgálat a vendéglátás szakmacsoport
szakgimnáziumi képzésében valamint a cukrász, pincér, és szakács szakmákban.Fontos tudni,
hogy a pszichológiai - munkabiztonsági okokból a sajátos nevelési jellegű tanulók illetve bármilyen
beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézséggel küzdő tanulók problémáit az egészségügyi
alkalmassági vizsgálaton a vizsgálatot végző iskolaorvossal közölni kell. Felvételi vizsgát nem
tartunk, amiből következik, hogy a problémákkal küzdő tanulók általános iskolai jegyei már
tartalmazzák azokat a súlyozásokat, ami biztosítja a teljes esélyegyenlőséget a felvételi eljárás
folyamán!
A jelentkezés az Emberi Erőforrás Minisztérium által szabályozott eljárási rend szerint történik.

Szakképzés érettségizettek számára
A szakképesítés megnevezése

Bemeneti követelmény

34 521 10

Képzési
idő
2 év

35 521 01

1 év

54 52 501

2 év

OKJ szám

Autóelektronikai-műszerész

Érettségi (vagy befejezett 10.
osztály)
Gépgyártás-technológus technikus
képesítés
Érettségi

Autószerelő

Közlekedésgépész szakmai érettségi

54 52 502

1 év

Autószerelő

Érettségi

54 52 502

2 év

Autótechnikus

Autóelektronikai műszerész vagy
autószerelő képesítés
Kereskedelmi szakmai érettségi

55 525 01

1 év

54 341 01

1 év

Érettségi

54 841 11

2 év

Vendéglátóipari szakmai érettségi

54 811 01

1 év

Szerszámkészítő
CNC gépkezelő

Kereskedő
Logisztikai és szállítmányozási
ügyintéző
Vendéglátásszervező-vendéglős

Azok az érettségizettek jelentkezhetnek nappali tagozatos képzésre, akik 2019. szeptember elsejéig
nem töltik be a 24. életévüket és nincs még államilag finanszírozott OKJ szakmai végzettségük.
A jelentkezés az iskola által kiadott jelentkezési lapon történik. Határidő: 2019. március 22.
Az 1/13. évfolyamra történő felvételhez egészségügyi alkalmassági vizsgálat valamint a
vendéglátásszervező - vendéglős képzéshez pályaalkalmassági vizsgálat is szükséges.

Felnőttoktatás
(ingyenes képzés másodszakma esetén is)
Az iskolánkban indított – a fent felsorolt - szakképzéseket esti tagozatos felnőttoktatás kertében is
elérhetővé tesszük azok számára, akik szakmát szeretnének tanulni.

Válassz minket, mert:


minden oktatott szakmánk versenyképes a munkaerőpiacon,



nem szedünk nagy összegű hozzájárulásokat,



szaktanáraink között több szakértő és tananyagfejlesztő is van, akik biztosítják a magas
színvonalú képzést,



szakoktatóink közül többen is rendelkeznek mesteri címmel,



a sikeres szakmai vizsga érdekében minden évfolyamon tartunk csoportos gyakorlatot,



a megye legkorszerűbben felszerelt tanüzemeivel rendelkezünk,



minden tanuló számára munkaruhát biztosítunk ingyen,



iskolánk jól megközelíthető, nagy közösségi terekkel rendelkezünk

