Gönczy Pál Szakközépiskolája
és Szakiskolája
8297 Tapolca-Diszel, Templom tér 3.
Tel: 87/411-294
E-mail: gonczypal.iskola@gmail.com
Honlap: www.gonczypal.tapolca.hu
Megbízott igazgató: Szóvári Adél
Pályaválasztási felelős: dr. Májerné Tobak Edit
OM azonosító szám: 203066
Telephely kód: 007
Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap):
-

2019. november 12.

10-13 óra

-

2019. december 4.

10-13 óra

-

2020. január 9.

10-13 óra

Induló képzési formák:
I.

Szakközépiskola (Szakképző iskola)
1. Szakképzés: 3 éves

A 3 évfolyam alatt a tanulók szakmai elméleti és gyakorlati képzésben vesznek részt, Az első
év ágazati ismereteket adó képzés, az azt követő két évben duális képzés folyik, elsősorban
munkaszerződés keretén belül. A képzési idő végén komplex szakmai vizsgát tesznek, melyen
szakképesítést igazoló végzettséget szereznek. A 9. évfolyamon a szakmai gyakorlati képzés
az iskolai tanműhelyben folyik. Az ágazati alapképzés ágazati alapvizsgával zárul.
Az ágazati alapvizsga alkalmas egyszerű munkakörök betöltésére. A 9. évfolyamot követő
összefüggő nyári szakmai gyakorlattól kezdve a diákok tanulószerződéssel a környékbeli
üzemekben, vállalkozóknál vesznek részt szakmai gyakorlati képzésben.
9. évfolyamtól minden diák kap egységes szakképzési ösztöndíjat.
Képzési kínálatunk:
Kód

Megnevezés

Kimenet

Időtartam

A jelentkezés
határideje

0401

Szakács

OKJ
34 811 04

3 év

2020. 02. 19.

0402

Pék

OKJ
34 541 05

3 év

2020. 02. 19.

A beiratkozás
feltétele
8 általános,
egészségügyi és
pályaalkalmasság
8 általános,
egészségügyi alkalmasság

II. Szakiskola:
1. Szakképzés 1+2 év
A tanulásban akadályozott sajátos nevelési igényű diákok a szakképzésbe történő bekapcsolódást segítő előkészítő évfolyamon kezdik meg tanulmányaikat. Az előkészítő évfolyamot követően rész-szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti és gyakorlati oktatáson
vesznek részt a tanulók. A szakmai gyakorlati foglalkozások az iskolai tanműhelyben folynak.
Az összefüggő nyári szakmai gyakorlat esetében lehetőség van a gyakorlati képzést a környékbeli üzemekben, vállalkozóknál, kertészetekben együttműködési megállapodás keretében
végezni. A képzési idő végén a tanulók komplex szakmai vizsgát tesznek, melyen részszakképesítést igazoló végzettséget szereznek.
2. Előkészítő 9. évfolyam 1 év
Sajátos nevelési igényű, tanulásban akadályozott tanulók számára a szakmai képzés megkezdése előtt előkészítő 9. évfolyam teljesítése kötelező. A képzés időtartama alatt közismereti
tantárgyak mellett szakmai alapozó ismereteket tanulnak, valamint pályaorientációs foglalkozásokon vesznek részt a tanulók, a szakképzésbe történő bekapcsolódás előkészítéseként.
Képzési kínálatunk:
Kód
0410
0411
0412

Megnevezés
Előkészítő
Számítógépes
adatrögzítő*
Sütőipari és
gyorspékségi
munkás*
Szakácssegéd *

Időtartam

A jelentkezés
határideje

1 év

2020. 02. 19.

2 év

2020. 02. 19.

OKJ
21 541 02

2 év

2020. 02. 19.

Egészségügyi
alkalmasság

OKJ
21 811 03

2 év

2020. 02. 19.

Egészségügyi
alkalmasság

Kimenet
belépés a
szakképzésbe
OKJ
31 346 02

A beiratkozás
feltétele
SNI szakértői
bizottsági szakvélemény alapján
Egészségügyi és
pályaalkalmasság

*Jelentkezés feltételei: 8 általános végzettség, SNI szakértői szakvélemény alapján, előkészítő év elvégzése.

Általános információk:
Felvételi: Felvételi nincs, túljelentkezés esetén tanulmányi eredmény alapján döntünk a felvételről. Az egészségügyi és a pályaalkalmassági vizsgálatot az intézmény iskolaorvosa végzi.
Iskolánk:
Iskolánkban 1997 szeptemberétől folyik szakképzés.
Fontos számunkra, hogy a diákok olyan szakmához jussanak, amely javítja munkaerő-piaci
helyzetüket, az önálló életre, a társadalomba való beilleszkedésre, vállalkozásra, munkába
állásra készítjük fel növendékeinket.
Iskolánkban kompetencia-alapú oktatás folyik, azon képességek fejlesztésére helyezzük a
hangsúlyt, amelyek megfelelő színvonalú birtoklása a későbbi munkavállalás során elengedhetetlenül szükséges. Interaktív táblákkal felszerelt szaktantermek, korszerű asztali és hordozható számítógépek, oktatószoftverek segítik az oktató-nevelő munkát.
Intézményünk gyógypedagógiai oktatással is foglalkozik, a rehabilitációs órák keretében az
alapvető készségek, képességek fejlesztésén túl a társadalmi-gazdasági követelményekhez
igazodó és elvárásoknak megfelelő felzárkóztatásban részesülnek tanulóink.
Tanórán kívüli programokat - mozi- és színházlátogatásokat - igény és lehetőség szerint
minden évben szervezünk a tanulók kulturális és szociális fejlődése érdekében.
Iskolánk a képzés mellett fő feladatának tekinti a fokozott gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységét. Tanulóink többféle tanulmányi, szociális ösztöndíjban részesülhetnek. Lehetőséget
biztosítunk pályázati forrásból finanszírozott osztálykirándulásokon, kulturális- és sportrendezvényeken, versenyeken, nyári táborokon való részvételre, amelyek az iskolánkban tanuló
fiatalok összetartását segítik elő.

