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KOLLÉGIUM

NYÍLT NAPOK

Iskolánk a Tatabányai Szakképzési Centrum 
tagintézménye,  fenntartónk a  Nemzetgaz-
dasági Minisztérium.
Jól felszerelt osztálytermek, tanműhelyek, 
könyvtár, a legmodernebb számítógépek 
biztosítják a tudás megszerzéséhez szükséges 
feltételeket.

SZAKGIMNÁZIUM
9-12. évfolyamon a tanulók az érettségi 
vizsgára készülnek, valamint ágazati szakmai 
oktatásban részesülnek. Az ágazati képzés 
keretén belül 10. évfolyamtól összefüggő nyári 
szakmai gyakorlaton vesznek részt a tanulók.  
Az érettségit követően 1 évfolyamos szakképzés 
indul.

SZAKKÖZÉPISKOLA
Iskolánkban a nyolcadik évfolyam után 
három év alatt szakmát szerezhetnek a 
tanulók. A kilencedikesek részére az iskola 
tanműhelyében folyik a gyakorlati oktatás,  
10. évfolyamtól viszont duális képzés keretében, 
tanulószerződéssel cégeknél, vállalatoknál 
töltik a szakmai gyakorlatot. 
A szakma megszerzése után lehetőség van arra, 
hogy két év alatt felkészüljenek az érettségi 
vizsgára.

Iskolánk Tatán, a különleges szépségű 
Öreg-tó közelében, csendes, barátságos 
környezetben fekszik.

Főépületünk a Hősök tere 9. szám alatt, míg a 
kollégium, néhány tanterem és a tornaterem 
a főépülettől két percre, a Bercsényi utca 7. 
szám alatt található.

Az 50 fő elhelyezésére alkalmas kollégiumunk-
ban a távolabb lakók és szociálisan rászorulók 
részére négy ágyas, fürdőszobás szobákban  
biztosítunk elhelyezést. 

A kollégiumnak külön térítési díja nincsen, csak 
az étkezésért kell fizetni.

Szeretettel várjuk a diákokat, szülőket 
és pedagógus kollégákat az alábbi 
időpontokban:

2017. november 23. (csütörtök) 

2017. december 7. (csütörtök) 

16:15 Szakmák bemutatása a műhelyekben 
és a tantermekben, ahol választ 
kaphatnak a szakmákkal kapcsolatos 
kérdéseikre.

17:00 Nagy Edina igazgató asszony    
 beiskolázási tájékoztatója.



SZAKGIMNÁZIUM 
A képzés időtartama  
8 általános után 4 év, érettségi keretében 
szakképesítés + 1 év alatt ágazati szakképzés

Közlekedésgépész ágazat 
Tagozatkód: 0040
Autószerelő 54 525 02
Tagozatkód: 0041
Autóelektronikai műszerész 54 525 01

Gépészet ágazat 
Tagozatkód: 0042
Gépgyártástechnológiai technikus 54 521 03

Informatika ágazat 
Tagozatkód: 0043
CAD-CAM informatikus 54 481 01
Tagozatkód: 0044
Informatikai rendszerüzemeltető 54 481 06 

Közlekedés, szállítmányozás és logisztika 
ágazat
Tagozatkód: 0045
Logisztikai és szállítmányozási
ügyintéző 54 841 11 

Rendészet és közszolgálat ágazat 
Tagozatkód: 0046
Közszolgálati ügyintéző 54 345 01

Szépészet ágazat
Tagozatkód: 0047
Kozmetikus 54 815 02

Turisztika ágazat
Tagozatkód: 0048
Turisztikai szervező, értékesítő 54 812 03

INDULÓ KÉPZÉSEINK FELVÉTELI INFORMÁCIÓINDULÓ KÉPZÉSEINK

SZAKKÖZÉPISKOLA
A képzés időtartama 
8 általános után 3 év + 2 év alatt érettségi 
szerezhető

Gépészet ágazat
Tagozatkód: 0049
Hegesztő 34 521 06

Épületgépészet ágazat

Tagozatkód: 0050
Hűtő- és légtechnikai 
rendszerszerelő 34 582 05

Gépészet ágazat
Tagozatkód: 0051
Szerszámkészítő 34 521 10
(GRUNDFOS osztály)

Közlekedésgépész ágazat
Tagozatkód: 0052
Karosszérialakatos 34 525 06

Villamosipar és elektronika ágazat
Tagozatkód: 0053
Villanyszerelő 34 522 04
(GRUNDFOS osztály)

Felvételi vizsgát nem tartunk, az iskolába 
bekerülni az általános iskola felső 
tagozatán elért eredmények alapján lehet. 
Ehhez szakgimnáziumi osztályok esetén 
az elmúlt években a „tanulós tárgyakból” 
elért közepes tanulmányi eredmény volt 
szükséges. 

A szakközépiskola megkezdésének felté-
tele az egészségügyi alkalmasság!

A Rendészet és közszolgálat ágazatban 
az iskola a jelentkezők részére fizikai 
állapotfelmérésen való részvételt ír elő. 
Érettségi utáni középfokú szakirányú 
továbbtanulás esetén lehetőség van az 
előképzettség beszámítására.

A Bláthyba való bekerülés valószínűségét 
növeli, ha a jelentkezési lapon elsőként 
jelölik meg iskolánkat, és szakgimnáziumi 
mellett szakközépiskolai képzést is válasz-
tanak. 
A tanulószerződéssel járó tanulói juttatás 
mellett ösztöndíjjal támogatott hiány-
szakképesítéseink:
• Hegesztő
• Villanyszerelő
• Szerszámkészítő

Arany János Kollégiumi Program
Arany János Kollégiumi Program indul a 
hátrányos helyzetű tanulók részére.


