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  Kedves diákok és szülık! 
 

 
A Bem immáron több mint 130 éves 

hagyományokkal rendelkezik a szakképzés 
területén, és mindenkori célunk, hogy a 
munkaerı-piaci igényeknek megfelelıen 
alakítsuk szakmai kínálatunkat és tanulóink 
számára a lehetı legszínvonalasabb, 
legmodernebb képzést tudjuk nyújtani, és 
ezzel Magyarország Kormányának céljaival 
összhangban részt kívánunk venni a kétkezi 
munka társadalmi megbecsülésének 
helyreállításában, a szakember képzés 
minıségének javításában. 

 
Annak érdekében, hogy a nálunk 

szakmai végzettséget szerzı tanulók 
biztosan el tudjanak helyezkedni, igyekszünk 
a tanulóinkat elsısorban a hiányszakmákra 
(ösztöndíjas szakmákra) beiskolázni, ezen 
kívül pedig aktív részt vállalunk a duális 
képzésben. A duális képzés azt jelenti, hogy a 
három éves képzésben részt vevı tanulóink 
az elsı év után már külsı képzıhelyeken, 
gyárakban, vállalkozásoknál valós termelési 
körülmények között is elsajátíthatják a 
gyakorlati fogásokat, és így a sikeres szakmai 
vizsgát követıen akár a volt képzıhelyükkel 
munkaviszonyt létesíthetnek.  

 
Sikereinket leginkább az országos 

versenyeken elért eredményeink igazolják, 
hiszen a Szakma Kiváló Tanulója Verseny 
döntıjén rendszeresen „szabadulnak fel” 
tanulóink, vagyis szereznek jeles szakmai 

bizonyítványt és ezzel mentesülnek a 
szakmai vizsga letétele alól. 
A legfontosabb, hogy mindenki a számára 

legmegfelelıbb iskolába kerüljön, ahol olyan 
képzést kap, ami hozzásegíti a majdani céljai 
eléréséhez. 
Ehhez kívánok sok sikert!   

 
Fernengel Katalin 

igazgató 
 
 

 

Iskolánk nyílt napokat tart a következı 

idıpontokban, melyre szeretettel várjuk az 

érdeklıdıket: 
 

2016. november 22. (kedd)  

és november 24. (csütörtök) 

8
30

 óra 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
2700 CEGLÉD JÁSZBERÉNYI ÚT 2. 

 
Telefon: 53/505-350 

Fax: 53/505-466 

E-mail: muszaki-cegled@mail.eol.hu 

www.bem-cegled.hu 

 
OM: 203068 

 
 



 CEGLÉDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM  CEGLÉDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM CEGLÉDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 
 www.ceglediszc.hu, titkarsag@ceglediszc.hu  www.ceglediszc.hu, titkarsag@ceglediszc.hu www.ceglediszc.hu, titkarsag@ceglediszc.hu 

 Tel: +36-53/500-335, OM: 203068  Tel: +36-53/500-335, OM: 203068 Tel: +36-53/500-335, OM: 203068 
 

Felvételt hirdetünk a 2017/2018. 
tanévre 

 
Szakgimnázium 9. évfolyamára, az alábbi 

ágazatokra: 
 

gyártósori gépész  kód: 0001 

  gépgyártástechnológiai technikus (1 év) 

 

PLC programozó  kód: 0002 

  elektronikai technikus (1év) 

 

közszolgálati ügykezelı kód: 0003 

  közszolgálati ügyintézı (1 év) 

 

férfi fodrász-borbély  kód: 0004 

  fodrász (1 év) 

 

szépségtanácsadó  kód: 0005 

  kozmetikus (1 év) 

 

 

A 9-12. évfolyamokon 

 a közismereti képzés és a közép-, illetve 

emeltszintő érettségire való felkészítés mellett  

a szakmai érettségi vizsga keretében 

megszerezhetı szakképesítés tananyagát 

magába foglaló szakmai elméleti és gyakorlati 

oktatás folyik. 

 

A szakmai érettségi vizsgán az alábbi 
szakképesítések szerezhetık meg: 

- gyártósori gépész 

- PLC programozó 

- férfi fodrász-borbély 

- szépségtanácsadó 

- közszolgálati ügykezelı 

 

A sikeres szakmai érettségi vizsga után 

a felsorolt szakképesítéseket 1 év alatt lehet 

megszerezni. 

 

A rendészeti ágazat tanulói a szakmai érettségit 

követıen tett sikeres felvételi után 2 év helyett 1,5 

év alatt szerezhetik meg a rendır szakképesítést a 

belügyminisztérium szakközépiskoláiban. 

A szakmai érettségi bizonyítvány birtokában a 

tanulmányok bármelyik egyetemen vagy fıiskolán 

is folytathatók! 

Szakközépiskola 9. évfolyamára, az alábbi 
szakképesítésekre: 

���� villanyszerelı kód: 0011 
���� szerszámkészítı kód: 0012 
���� gépi forgácsoló kód: 0013 
���� hegesztı kód: 0014 
���� jármőipari fémalkatrész-gyártó kód: 0015 
���� nıi szabó kód: 0016 
���� festı, mázoló, tapétázó kód: 0017 
���� kımőves kód: 0018 
���� asztalos kód: 0019 
���� rendészeti ır kód: 0020 

 

A szakképesítések tanulmányi ideje: 3 + 2 év 
 

 A három évfolyam mindegyikén az adott 

szakképesítés megszerzéséhez szükséges 

közismereti képzés és szakmai elméleti, illetve 

gyakorlati oktatás folyik, utána két év érettségire 

való felkészítés következik nappali vagy esti 

munkarend szerinti oktatásban. 

 
 

Gyakorlati oktatás 
 A 9. évfolyamon kötelezıen tanmőhelyben, vagy 

tanmőhellyé nyilvánított gazdálkodó szervezetben, 

a 10-11. évfolyamokon duális képzésben a 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által 

biztosított képzıhelyeken (gazdálkodó- 

szervezetnél, egyéni vállalkozóknál) 

tanulószerzıdés keretében történik. Ha a kamara 

nem tud képzıhelyet biztosítani, akkor a 

gyakorlati oktatásról a 10-11.évfolyamokon is az 

iskola gondoskodik. 

 

A felvétel tanulmányi feltételei 
Szakgimnázium 

A 8. évfolyam elsı félévének sikeres teljesítése, 

továbbá az alábbi tantárgyak 7. évfolyam év 

végi és a 8. évfolyam félévi osztályzatainak 

összege legalább 78, rendészet ágazat esetén 

85. 
Magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, 

történelem, matematika, földrajz, fizika, kémia, 

biológia, informatika, technika és életvitel, rajz és 

vizuális kultúra, továbbá a rendészet ágazat esetén a 

testnevelés. 

Szakközépiskola  

A 8. évfolyam elsı félévének sikeres teljesítése. 
 

A rangsorolás mindkét iskolatípusban a fenti tantárgyak 
7. évfolyam év végi és a 8. évfolyam félévi osztályzatainak 
összege alapján történik. 
A testnevelés osztályzata kizárólag a rendészet ágazat esetén 

vehetı számításba! 

 

A  BEIRATKOZÁSHOZ  AZ  ADOTT  ÁGAZAT,  
ILLETVE  SZAKKÉPESÍTÉS  EGÉSZSÉGÜGYI  
ALKALMASSÁGI  KÖVETELMÉNYEINEK  VALÓ 
MEGFELELÉS  IS  SZÜKSÉGES! 


