
 

 

 

 

 

 

Felvételi tájékoztató 

2019-2020 tanév 

Az intézmény adatai: 

Név:    Szent Imre Szakközépiskola 

Cím:    6000 Kecskemét, Énekes u. 2-3 

OM-azonosító:  200545 

Fenntartó:   Fejlődésműhely Nonprofit Kft. 

Igazgató:   Józanné Sipos Etelka 

Pályaválasztási felelős:  Vér Soma 

 

Elérhetőség:  

Titkárság:   Tel.:06-70/770 2256 

    Tel.: 06-70/424 2325 

E-mail Cím:   titkar@sztimre.hu  

Honlap:   www.sztimre.hu 

 

Tanulmányi területek, tagozatkódok: 

Telephelykód:008 

Szent Imre Szakközépiskola 

6000 Kecskemét, Énekes u 2-3. 

Postázási Cím: 6000 Kecskemét, Énekes u. 2-3. 

 

szakközépiskola 
0001   3 évfolyamos szakközépiskolai képzés; szakközépiskola kerettantervek; az első idegen 

nyelv(ek) a(z) angol nyelv; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; kereskedelem-
marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok és a 
szakmai-és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet a következő 
szakképesíts(ek) megszerzése: Eladó 

 
0002   3 évfolyamos szakközépiskolai képzés; szakközépiskola kerettantervek; az első 

idegenyelv(ek) a(z) angol nyelv; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 
informatika szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok és a szakmai-és 
vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet a következő szakképesíts(ek) 
megszerzése: Számítógép-szerelő, karbantartó 
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0003   3 évfolyamos szakközépiskolai képzés; szakközépiskola kerettantervek; az első idegen 

nyelv(ek) a(z) angol nyelv; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; építészet  
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok és a szakmai-és vizsgakövetelmények 
teljesítése után tervezett kimenet a következő szakképesíts(ek) megszerzése: 
Kőműves 

 
0004  3 évfolyamos szakközépiskolai képzés; szakközépiskola kerettantervek; az első idegen 

nyelv(ek) a(z) angol nyelv; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; építészet 
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok és a szakmai-és vizsgakövetelmények 
teljesítése után tervezett kimenet a következő szakképesíts(ek) megszerzése: Ács 

 
0005  3 évfolyamos szakközépiskolai képzés; szakközépiskola kerettantervek; az első idegen 

nyelv(ek) a(z) angol nyelv; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 
Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok és a szakmai-
és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet a következő 
szakképesíts(ek) megszerzése: Villanyszerelő 

 

 

Felvételi eljárás belső rendje: 
 

Felvételi követelmények 
 

A tagozatokra való jelentkezéshez nem kell rész venni a felvételi eljárást megelőző, központi írásbeli 
felvételi vizsgán.  

 
Jelentkezési módja 
 
Az általános iskolai jelentkezési lap elküldésével történik, amelyben az iskola több tanulmányi 
területe is megjelölhető. A jelentkezési lapokon a tanulmányi terület belső kódját minden esetben 
fel kell tüntetni. 
 
Határidő: 2019. február 18 
 
A jelentkezők rangsorolásának módja, szabályai 
 
A Szent Imre Szakközépiskola a felvételi elbeszélgetést tart (Gyermek Szülők) 
 
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulókat kész fogadni az iskola. 
 
2019. március 18.-ig nyilvánosságra hozzuk az ideiglenes felvételi jegyzéket az iskola honlapján.  
(www.sztimre.hu) 
 
A felvételi eredmények közlése 2019. április 30. A felvételi jegyzéknek megfelelően megküldjük a 
felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek. 
Rendkívüli felvételi eljárás: 2019. május 6 - 17. 
 
A Kecskeméti Szent Imre Szakközépiskola az alábbi képzéseket indítja 2019/2020-es tanévben: 
 
Szakképzés keretében az OKJ szerint megszerezhető szakképesítések: 
  

http://www.sztimre.hu/


 

 
Szakközépiskola képzés: 
 
OKJ 34 341 01 Eladó      Felvehető létszám: 28 fő. 
 
Célunk olyan eladó szakember képzése, aki a kereskedelmi vállalkozásokban megfelelő tudással 
kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Az eladásra kerülő áruk raktározásával, állagmegóvásával, 
értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos 
feladatokat lásson el. Működjön közre az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában. 
 
OKJ 34 523 02 Számítógép-szerelő, karbantartó  Felvehető létszám: 28 Fő.  
 
Célunk olyan szakemberek képzése, akik műszaki segítséget tudnak nyújtani a felhasználók részére 
közvetlenül vagy telefonon, e-mailben vagy más elektronikus eszköz segítségével. Szoftverrel, 
hardverrel, számítógépes periféria berendezésekkel, hálózatokkal és internettel kapcsolatos 
problémákat diagnosztizálnak, illetve iránymutatást és támogatást nyújtanak a különféle rendszerek 
üzembe helyezésével, telepítésével és karbantartásával kapcsolatban.  
 
OKJ 34 582 14 Kőműves     Felvehető létszám:28 Fő. 
 
Célunk olyan kőműves szakemberek képzése, akik minőségi munkát végeznek az épületek és 
épületrészek létesítésében, javításában, karbantartásában, felújításban és bontásban, valamint kültéri 
és beltéri felületek hidegburkolásában. 
 
OKJ 34 582 01 Ács      Felvehető létszám:28 Fő. 
 
Célunk olyan ács szakemberek képzése, aki az építőiparban előforduló famunkálatokat végez, 
fedélszerkezetek, zsaluzattokat, állványzatokat precízen elkészítik, bontanak, átalakítanak és 
karbantartanak, illetve beépítik az előre gyártott faszerkezeteket.  
 
OKJ 34 522 04 Villanyszerelő     Felvehető létszám:28 Fő. 
 
Célunk olyan villanyszerelő szakemberek képzése, akik épület villamos berendezéseket, készüléket 
javítanak, karbantartanak és kezelését betanítják. A villanyszerelő munkája során villamos ellenőrző 
méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez a megfelelő eszközök alkalmazásával.  
 
 
Kedves nyolcadikos Diákok! 
Miért tanulj a Szent Imre Szakközépiskolában? 

 Iskolánk családias környezetben, kis létszámú osztályokkal vár Benneteket. 

 Gyakorlatorientált képzésünknek köszönhetően nagyon jól elsajátíthatjátok a szakmát, 
kimagasló eséllyel léphetsz ki az iskolából, és kezdheted meg a munkát. 

 Modern, jól felszerelt számítógéppark áll rendelkezdésetekre. 

 Egyedi tanulási módszertan segítségével megtanítunk Benneteket tanulni. 

 A természetismeret az arborétumban tanulhatod. 

 Tömbösített testnevelés órák keretben tavasszal és ősszel lovagolhattok íjászkodhattok, 
megtanulhattok úszni. 

 Továbbtanulási lehetőséget biztosítunk, választhattok sok szakmánk közül, sőt le is 
érettségizhettek. 

 Emelt számú, nyelvoktatásban vehettek részt, igény szerint. 

 Ha tetszett, jelentkezz hozzánk!  


