
Négy évfolyamos szakközépiskolai osztály:

Gazdasági szolgáltatás szakterület – Vendéglátás-idegenforgalmi szakmacsoport 

Azonosító száma: 21  Felvehető létszám: 32 fő

Idegen nyelv: angol vagy német, felvehető 2. nyelv 11. évfolyamtól: angol, német, olasz, 
francia

Idegenforgalmi osztályunkban a cél: korszerű általános műveltséggel, magas szintű szakmai, 
vállalkozási ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik kiemelt nyelvtudással rendel-
keznek.
Az első két évben a szakmai orientációs ismeretek keretében közgazdaságtant, gasztronómiai 
alapismereteket, valamint a viselkedéskultúra és kommunikáció alapjait sajátíthatják el tanuló-
ink. Ezt követően a 11-12. évfolyamon vendéglátó- és turizmus ismeretekkel, szálloda- és mar-
keting-, illetve konyhatechnológiai alapismeretekkel egészül ki a képzés. Népszerű lehetőség a 
diákjaink körében a fakultatív testnevelés.
A 12. osztály végén a tanulók a közismereti tárgyakból érettségi vizsgát tesznek. 
A felvételről az általános iskolából hozott 7. év végi és 8. félévi érdemjegyek figyelembevéte-
lével döntünk. A rangsorolás alapját képező tantárgyak: magyar nyelv, irodalom, történelem, 
matematika, egy idegen nyelv, földrajz.
Kollégiumi elhelyezést biztosítunk. 
Érettségi utáni lehetőségek: továbbtanulás szakirányú vagy bármilyen felsőfokú intézményben.
Az iskola szakképzési kínálata (13. évfolyam): Protokoll és utazás ügyintéző (OKJ 54 812 02)

Négy évfolyamos szakközépiskolai osztály:

Humán szakterület – Oktatás szakmacsoport

Azonosító száma: 22  Felvehető létszám: 32 fő

Idegen nyelv: angol vagy német

A 9-12. évfolyamon szakmacsoportos alapozó oktatás folyik, melynek keretében a diákok többek 
között tanulásmódszertant, kommunikációt, egészségtant, pedagógiát és pszichológiát tanulnak. 
Ezzel olyan készségek és képességek megszerzésére adunk lehetőséget, melyekre ennek a kor-
osztálynak kiemelten szüksége van. Segíti a tanulók önismeretét, fejleszti érzelmi intelligenci-
ájukat. Fő célunknak tekintjük a tanulási és szakmai motiváció erősítését.
A 12. osztály végén a tanulók a közismereti tárgyakból érettségi vizsgát tesznek. 
A felvételről az általános iskolából hozott 7. év végi és 8. félévi érdemjegyek figyelembevéte-
lével döntünk. A rangsorolás alapját képező tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, történelem, 
matematika, idegen nyelv, biológia, rajz és vizuális kultúra, ének.
Kollégiumi elhelyezést biztosítunk. 
Érettségi utáni lehetőségek: továbbtanulás szakirányú vagy bármilyen felsőfokú intézményben.

Kollégium
2001-ben vehettük birtokunkba az iskola mellett felépült 103 leánytanuló befogadására alkalmas 
kollégiumot, ahol korszerű, kényelmes berendezésekkel felszerelt 4 illetve 5 fős hálószobákban 
tudjuk elhelyezni a lakókat. Modern, a mai kor elvárásainak megfelelő épületben könyvtárszoba, 
ebédlő, orvosi szoba, klubhelyiség, társalgók, tornaterem és az iskolai szaktantermek állnak a 
kollégisták rendelkezésére.
Az iskola közelsége biztosíték az intézmény délutáni elfoglaltságaiba való bekapcsolódásra. Vál-
tozatos programokkal segítjük a családias légkör kialakulását. Adottak a lehetőségek a nyugodt, 
kiegyensúlyozott tanuláshoz, amit az utóbbi években elért 4,3 körüli kollégiumi átlagok bizonyí-
tanak.
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