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A Szekszárdi SZC Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskolája és
Kollégiuma Tolna megye több évtizedes hagyományokkal rendelkező
egészségügyi és szociális szakképző intézménye.
Legfőbb feladatunknak tarjuk, hogy az érettségire, szakképesítésre és a
munka világára jól felkészült, emberi értékekben gazdag, embertársaik iránt
érzékeny fiatalokat neveljünk.
Iskolánkban lehetőség van az érettségi és szakmai bizonyítvány
megszerzését követően, iskolaváltás nélkül emelt szintű ráépülő
szakképesítések megszerzésére is.
Több évtizedes felnőttoktatási múlttal rendelkezünk, amellyel lehetővé
tesszük az egész életen át tartó tanulást, a magasabb szintű szakképesítés
megszerzésének lehetőségét, és a szakmaváltást.
A 8. osztályt sikeresen befejezőknek szakgimnáziumi és szakközépiskolai
képzést tervezünk indítani: egészségügyi és szociális ágazati területeken,
többféle szakképesítésből lehet választani!
A szakközépiskolai képzés OKJ-s szakképesítést ad 3 év után, szociális
ágazatban. A szakközépiskolai képzés után lehetőség van plusz 2 év
tanulással érettségit szerezni!
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A beiskolázási terv a fenntartó döntését
követően kerül véglegesítésre!
Ágazati szakgimnázium 8. osztályt végzetteknek
1. Egészségügyi ágazat
Az Egészségügyi ágazati szakgimnázium:
- közismereti és szakmai tantárgyakat kell tanulni, szakmai érettségit
kell tenni, vagy
- mellék-szakképesítés választásával a 12. évfolyam 1. félévekor
szakmai vizsga tehető: Általános ápolási és egészségügyi
asszisztensi OKJ-s végzettséget szerezve.
5 éves szakgimnáziumi képzéseinkben az ötödévben szerezhető OKJ-s
végzettség:
SZAKGIMNÁZIUM (tanulmányi idő 4+1 év)
Ágazat
megnevezése

Egészségügy

Megszerezhető
mellékszakképesítés a
12. évfolyamon

Ötödévben megszerezhető
főszakképesítés

Általános ápolási
és egészségügyi
asszisztens

Gyakorló ápoló
Gyakorló csecsemő- és
gyermekápoló
Gyakorló mentőápoló
Fizioterápiás asszisztens
Fogászati asszisztens
Gyakorló klinikai
laboratóriumi asszisztens
Gyógyszertári asszisztens
Gyógymasszőr
Radiográfiai asszisztens

Tagozat-kód

0700
0701
0702
0703
0704
0705
0706
0707
0708

Több szakképesítés esetében további 1 év tanulással emelt szintű ráépülő
szakképesítés szerezhető!

2. Szociális ágazat
A Szociális ágazati szakgimnázium
- többféle mellékszakképesítés választható a 12. évfolyamon.
SZAKGIMNÁZIUM (tanulmányi idő 4+1 év)
Ágazat
megnevezése

Megszerezhető mellékszakképesítés a 12.
évfolyamon

Szociális

Házi időszakos
gyermekgondozó és
Családsegítő asszisztens
Gyermek- és ifjúsági felügyelő
és Családsegítő asszisztens
Szociális gondozó és ápoló

Ötödévben
megszerezhető
főszakképesítés

Tagozat-kód

Gyermekotthoni
asszisztens

0709

Kisgyermek-gondozó,nevelő
Szociális szakgondozó

0710
0711

ÖSZTÖNDÍJAK ÉS TÁMOGATÁSOK
A szakgimnáziumi képzésekben tanulószerződés köthető a 11.
évfolyamtól kezdődően! A tanulószerződés havi ösztöndíjat biztosít a
képzésben résztvevőnek!
Szabóky Adolf ösztöndíj: a tanulmányi eredménytől függ az összege! A
hiány-szakképesítést tanulóknak jár, akár 50 000 Ft/hónap!
„Ápoló leszek” ösztöndíj: nem csak Ápolóknak! A havonkénti
ösztöndíj összege 40 000 Ft, ötödévtől kezdődően!

Szakközépiskolai képzés: 8. osztályt végzetteknek
Szociális gondozó és ápoló OKJ: 34 762 01
A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az
idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes
szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására.
TAGOZATKÓD: 0712

Fontos tudni!
A szakgimnázium 4. évében (12. évfolyamon) mellék-szakképesítés
választható!
Iskolánkban biztosítjuk a mindennapos testnevelés és sportolás lehetőségét,
helyben levő, nagy tornatermünkben.
Egyéni fejlesztéssel, korrepetálással segítünk a tantárgyak követelményeit
elsajátítani, az esetleges lemaradást bepótolni!
Lehetőség van szakkörökön való részvételre is, az érdeklődésnek
megfelelően!
- Elsősegélynyújtó szakkör,
- Csecsemőgondozási szakkör,
- Egészségnevelés.
Tagintézményünkben működik a Kelemen Alapítvány, amelynek
segítségével támogatást tudunk adni a rászoruló tanulóknak, sportolási
lehetőségeket, verseny-nevezési díjakat, kulturális rendezvények belépőjét
finanszírozzuk. Iskolánk épületében van lehetőség a diákétkeztetésre.
A tagintézmény területén található a kollégium, ahol 140 leány-tanuló
elhelyezése biztosított. A felújított kollégiumban minden szinten
teakonyha, tanulószoba és közösségi szoba teszi otthonosabbá a
hétköznapokat. A kollégiumban a tanuláshoz segítséget kapnak a fiatalok a
nevelőtanároktól.
Tanulóink idegen nyelvként angol vagy német nyelv között választhatnak.
Felvételi követelmény: felvételi vizsga nincs. Az általános iskolából hozott
7. év végi és 8. félévi magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika,
idegen nyelv, biológia jegyeket vesszük figyelembe.
Egészségügyi alkalmassági szükséges!
Nyílt napok:
2018. november 23. péntek 800 – 1300
2018. december 7. péntek 800 – 1300

Egészségügy ágazat - Érettségi utáni 2 éves képzések – NAPPALI
rendszerű iskolai oktatás
Szakképesítés
neve

Szakkép
esítés
OKJ
száma

Képzés
i idő

Beiratkozás
előfeltétele

Hiányszakképesítés
(igen/nem)

Gyakorló ápoló

54 723
02
54 723
03

2 év

érettségi

igen

2 év

érettségi

igen

54 723
01
54 725
03
54 720
02
54 725
04

2 év

érettségi

nem

2 év

érettségi

nem

2 év

érettségi

nem

2 év

érettségi

nem

54 720
03
54 726
04
54 725
09
55 723
01

2 év

érettségi

nem

2 év

érettségi

nem

2 év

érettségi

nem

1 év

nem

Csecsemő- és
gyermekápoló

55 723
02

1 év

Mentőápoló

55 723
11

0,5 év

Gyakorló ápoló
szakképesítés
megléte
Gyakorló csecsemőés gyermekápoló
szakképesítés
megléte
Gyakorló
mentőápoló
szakképesítés
megléte

Gyakorló
csecsemő- és
gyermekápoló
Gyakorló
mentőápoló
Fizioterápiás
asszisztens
Fogászati
asszisztens
Gyakorló
klinikai
laboratóriumi
asszisztens
Gyógyszertári
asszisztens
Gyógymasszőr
Radiográfiai
asszisztens
Ápoló

nem

nem

Szociális ágazat - Érettségi utáni 2 éves képzések – NAPPALI
rendszerű iskolai oktatás
Szakképesítés neve

Szakképesítés
OKJ száma

Képzési
idő

Beiratkozás
előfeltétele

Hiányszakképesítés
(igen/nem)

Gyermekotthoni
asszisztens
Kisgyermekgondoz
ó,- nevelő
Szociális
szakgondozó

54 761 01

2 év

érettségi

nem

54 761 02

2 év

érettségi

nem

54 762 03

2 év

érettségi

nem

FELNŐTTOKTATÁS – esti munkarend (heti 1 nap, nappal)
Szakképesítés Szakképesítés Képzési Beiratkozás Hiányneve
OKJ száma
idő
előfeltétele
szakképesítés
(igen/nem)
Gyakorló
ápoló
Gyakorló
mentőápoló
Ápoló

54 723 02

2 év

érettségi

igen

54 723 01

2 év

érettségi

nem

55 723 01

1 év

Mentőápoló

55 723 11

0,5 év

Szociális
gondozó és
ápoló
Szociális
szakgondozó

34 762 01

2 év

Gyakorló
nem
ápoló
szakképesítés
Gyakorló
nem
mentőápoló
szakképesítés
8 általános
igen

54 762 03

2 év

érettségi

nem

