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Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai:
Amennyiben a járványügyi helyzet lehetővé teszi az iskolában, amennyiben nem akkor on-line.

2020. november 11. (szerda)
Vendéglátás, kereskedelem, közlekedés és szállítmányozás ágazat
15:00
15:00

Kalandozás a gasztronómia és az
Szakma bemutató, kézműves foglalkozás a tanüzemben
élelmiszerek világában
Kalandozás a kereskedelem és a
Szakma bemutató, kézműves foglalkozás a multimédiában
logisztika világában
Folyamatos tájékoztatás az adott helyszíneken

2020. december 09. (szerda)
Gépészet, specializált gép- és járműgyártás ágazat
15:00

Szakma bemutató, kézműves foglalkozás a DKA laborban

Gép –ész (ép-ész)

Folyamatos tájékoztatás a helyszínen

Kód

Képzési formák a 2021/2022. tanévben a 8. osztályt végzettek számára

Kód

Szakképző iskola 9 - 11. évfolyam
Ágazat
Választható képzések és szakirányok

4221

Gépészet

Gépi és CNC forgácsoló, Szerszám- és készülékgyártó

4222

Gépészet

CNC programozó (4 éves képzés)

4223

Specializált gép- és járműgyártás

Gépjármű mechatronikus, Karosszérialakatos Mechatronikus
karbantartó

4224

Kereskedelem

Kereskedelmi értékesítő

4225

Élelmiszeripar

Pék - cukrász

Kód

Technikum 9 - 13. évfolyam
Érettségi + technikusi végzettség
Ágazat
Szakképesítés

4211

Specializált gép- és járműgyártás

Gépjármű mechatronikai technikus

4212

Közlekedés és szállítmányozás

Logisztikai technikus

4213

Kereskedelem

Kereskedő és webáruházi technikus

4214

Turizmus - vendéglátás

Cukrász szaktechnikus, Szakács szaktechnikus, Vendégtéri
szaktechnikus

4215

Gépészet

Gépésztechnikus

Felvételi vizsgát egyetlen tagozaton sem tartunk!

Tisztelt Érdeklődő!
A Veszprémi SZC Jendrassik – Venesz Technikum 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 szakember 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.
Válassz minket, mert:
 minden oktatott szakmánk versenyképes a munkaerőpiacon,
 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 ösztöndíjat biztosítunk,
 iskolánk jól megközelíthető és nagy közösségi terekkel rendelkezünk
„Egy jó szakma felér egy diplomával”
Gulkai László
igazgató

