Székesfehérvári SZC I. István Szakgimnáziuma
8000 Székesfehérvár, Várkörút 31.
OM azonosító: 203053 014 (feladatellátási hely száma)
Tel.: 06-22-315-029, 06-22-314-183
E-mail cím: info@elsoistvan.hu
Internet cím: www.elsoistvan.hu
Igazgató: Lovász Katalin

Szakgimnázium:
A képzés 4+1 éves, jelentkezni 8 osztály befejezése után lehet. A 9-12. évfolyamon általános és
szakmai képzés folyik a közlekedés, szállítmányozás, logisztika; közgazdasági; turisztikai és
kereskedelem ágazaton. A szakmai tantárgyak oktatása a 9. évfolyamtól kezdődik, mely alapja a
szakirányú továbbtanulásnak, illetve az érettségi utáni szakképzésnek. Az érettségire való
felkészítés keretein belül, szakmai képzés is folyik. A 4. év végén szakmai érettségit kell tenni,
ezáltal az adott kerettanterveben szereplő mellék OKJ szakképesítés, majd az 5. év végén érettségi
végzettséghez kötött emelt szintű OKJ szakképesítés szerezhető.
A szakképesítés (képzési program)
Ssz.

megnevezése
kimenetelének típusa

Jelentkezés

időtartama
hónap/
Óra
év

feltételei,
határideje

Tagozat
kódja

II. Szakgimnáziumi képzés

1.

2.

3.

4.

Közlekedés,
szállítmányozás,
logisztika
szakágazat
(XL)
Kereskedelemmarketing,
üzleti
adminisztrációs
szakmacsoport
Kereskedelem
szakágazat (XXVI.)
Kereskedelemmarketing,
üzleti
adminisztrációs
szakmacsoport
Közgazdaság
szakágazat (XXIV.)
Közgazdasági
szakmacsoport
Turisztika
szakágazat
(XXVIII)
Vendéglátásturisztika

érettségi

4 év

8
általános

2019.
02.18.

0201

érettségi

4 év

8
általános

2019.
02.18.

0202

érettségi

4 év

8
általános

2019.
02.18.

0203

érettségi

4 év

8
általános

2019.
02.18.

0204
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időtartama
hónap/
Óra
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feltételei,
határideje
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szakmacsoport
Szakképzés (nappali munkarendű)
1.
2.

Logisztikai és
szállítmányozási
ügyintéző
Pénzügyi- számviteli
ügyintéző

OKJ 54 841 11

-

2 év

érettségi

2019.
07.01.

-

OKJ 54 344 01

-

2 év

érettségi

2019.
07.01.

-

OKJ 54 841 11

-

2 év

érettségi

2019.
08.26.

-

OKJ 54 344 01

-

2 év

érettségi

OKJ 54 344 02

-

2 év

érettségi

2019.
08.26.
2019.
08.26.

OKJ 55 344 07

-

1 év

szakirányú
okj
végzettség

OKJ 54 341 02

-

2 év

érettségi

OKJ 54 812 03

-

2 év

érettségi

Szakképzés (esti munkarendű felnőttoktatás)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Logisztikai és
szállítmányozási
ügyintéző
Pénzügyi- számviteli
ügyintéző
Vállalkozási és
bérügyintéző
Vállalkozási
mérlegképes
könyvelő
Kereskedelmi
képviselő
Turisztikai szervező,
értékesítő

2019.
08.26.
2019.
08.26.
2019.
08.26.

-

Felvételi:
Felvételi van minden képzésünkre. A jelentkezők elbírálása a központi írásbeli felvételi
eredmények és az általános iskolából hozott pontszámuk alapján történik. A hozható pontok és
a felvételin szerezhető pontok az összes pontszám 50 – 50 %-át adják. A hozott pontokat a 6., 7. év
végi és a 8. félévi magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem és idegen nyelv osztályzatai
adják.
A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél
előnyben részesül
a sajátos helyzetű tanuló,
ezt követően az a jelentkező, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola
székhelyének, telephelyének településén található,
akinek felső tagozatos átlageredménye jobb, illetve akinek sajátos helyzete azt indokolja.
Sajátos helyzetűnek tekintjük a jelentkezőt akkor, ha
- hátrányos helyzetű;
- a tanuló testvére, rokona jogviszonyban áll vagy állt az intézménnyel; (ezt a felvételi során a
jelentkezési lapon kérjük megjegyzésként jelezni)
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-

a tanuló bármely szülője vagy nagyszülője az iskola alkalmazottja, vagy alkalmazottja,
tanulója volt; (ezt a felvételi során a jelentkezési lapon kérjük megjegyzésként jelezni)
a tanuló bármely szülője vagy nagyszülője pedagógus, vagy pedagógus volt a város
valamelyik oktatási intézményében. (ezt a felvételi során a jelentkezési lapon kérjük
megjegyzésként jelezni)

Ha a tanuló a középiskola felvételi pontszámításának részét képező tantárgyból kapott mentesítést
általános iskolában az értékelés és minősítés alól, az adott tantárgy/ak/ helyett a felvételi eljárás
során a tanuló választása alapján más - nem készségtárgy/ak - osztályzata/i/ vehető/k/ figyelembe.

Jelentkezés feltétele:
A kereskedelem szakágazatra történő beiskolázás feltétele az egészségügyi alkalmassági igazolás.

Iskolánk :
Az iskola a város központjában (Székesfehérvár Várkörút 31.) található. Felszereltsége korszerű.
A tantermek belső hangulatáról, otthonosságáról az osztályközösségek gondoskodnak. Az
„Istvános” diákok büszkék iskolájukra, mert a dinamikus diákélet mellett színvonalas oktatásban
vehetnek részt. A tanulmányi idő alatt lehetőség van korrepetálási órák igénybevételével a
hiányosságok pótlására. A tehetséges tanulók szakköri órák keretében bővíthetik ismereteiket. Az I.
Istvánban az élet nem csak a tanulásról szól. Rengeteg színes programmal kívánjuk diákjainkat
igazi közösséggé formálni. A 9. évfolyam életében kiemelkedő esemény a nyári gólyatábor, a
gólyák avatása mellett a „Gólyák tavaszi bemutatkozása”, ahol a szülők ismerkedhetnek meg
gyermekeik tehetségével, iskolai környezetével, tanáraikkal közelebbről. Emellett diákjaink több
tematikus eseményen is részt vehetnek: Halloween, Mikulás, Karácsony, Valentin nap, István nap.
Emellett fontos esemény diákjaink életében a 10 órás játékos műveltségi vetélkedő, 24 órás
(„iskolában alvós”) röplabda bajnokság, színházlátogatások, kirándulások, természetjárás. Az I.
István Alapítvány minden évben tanulói ösztöndíjat ad a jeles tanulóknak, továbbá anyagilag
hozzájárul a gólyatábor szervezéséhez.
Az iskola ECDL vizsgaközpontként működik. Az ECDL vizsgára való felkészítés szakköri órák
keretében ingyenesen történik.
Kiemelt fontossággal bír az idegen nyelvi képzés is. Szakköri keretben, egyéni felkészülés
támogatásával segítjük a nyelvvizsgára való készülést (tanulható nyelvek: angol, német, francia,
orosz), amelyre intézményünk a BME Nyelvvizsgaközpont nyelvvizsgahelyeként lehetőséget is
biztosít. Mind az ECDL, mind pedig a középfokú nyelvvizsga fontos a továbbtanuláshoz illetve a
sikeres munkavállaláshoz.
A szakképzés átalakítása miatt a szakmai tárgyakat már 9. évfolyamtól magas óraszámban
tanítjuk felkészült, jól képzett tanárainkkal. Ennek köszönhetően diákjaink országos szakmai
versenyeken jól szerepelnek a döntőben, emelt érettségire készülnek fel eredményesen, sikeresek a
szakirányú felsőoktatásban és szakképzésben, majd a munkaerőpiacon is. A magas óraszám teszi
lehetővé, hogy a diákok a komplex szakmai érettségivel 4 év alatt OKJ-s szakmát is kapjanak,
illetve a 13. év elvégzése után emelt szintű OKJ számmal ellátott szakmai vizsgát tudjanak tenni.
A nappali közgazdaság ágazati képzésen tanuló 11. és 12. évfolyamos diákoknak az Arconic
Alapítvány segítségével nemzetközi gazdálkodási szakköröket tartunk, amelynek segítségével a
idegen nyelvi szakmai szókincsük is jelentősen bővül.
A nappali szakképzésen tanuló diákjaink évek óta részt vesznek az Erasmus+ mobilitási pályázat
segítségével három hetes angliai és németországi szakmai gyakorlaton, amely szintén szakmai
idegen nyelvi kompetenciáikat fejleszti.
Iskolánkban szakképzés keretében esti munkarendben képezünk logisztikai szállítmányozási
ügyintézőket; pénzügyi- számviteli ügyintézőket illetve vállalkozási és bérügyintézőket;
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kereskedelmi képviselőket; turisztikai szervező és termékértékesítőket és vállalkozási mérlegképes
könyvelőket.

Mit kell még tudni képzéseinkről?
A jogszabályi változások következtében a szakképzés ismét gyakorlatorientálttá vált. Ez azt jelenti,
hogy diákjaink az iskolai gyakorlati órákon megszerzett tudásukat cégeknél is bővítik
tapasztalatokkal a pár hetes nyári szakmai gyakorlatok során 10. és 11. évfolyamon. Ilyen szakmai
gyakorlat van közlekedés, szállítmányozás, logisztika; turisztika és kereskedelem szakágazati
képzésen. Ezek a gyakorlatok – tapasztalataink alapján – segítenek későbbiekben a diákok
elhelyezkedésében is.

Kinek ajánljuk képzéseinket?
képzési terület:

akiket érdekelhet:
szeretnek szervezni, érdeklődnek a kereskedelmi egységek működése iránt
(áruk kiválasztása, beszerzési áraik összehasonlítása, raktárak
közlekedés,
működésének megszervezése, fuvarozás, szállítmányozás, ellátási lánc
szállítmányozás,
kiépítése, árképzés,…), érdekli őket a reklám, marketing tevékenység,
logisztika
szeretnének logisztikával – azaz szállítmányozással, fuvarozással,
raktárkészletezéssel – foglalkozni
szeretnek szervezni, kapcsolatot tartani, érdeklődnek a kereskedelmi
egységek működése iránt (áruk kiválasztása, beszerzési áraik
kereskedelem
összehasonlítása, árképzés,…), érdekli őket a reklám, marketing
tevékenység, szereti a társaságot, szeret emberek között lenni
érdeklődnek a pénzügyi szektor iránt, legyen az egy vállalkozás
(mondjuk a családé), bank, esetleg az államigazgatás területén, valamely
közgazdaság
kisebb – nagyobb cégnél
érdeklődnek más népek kultúrája, történelme iránt; szeretnének „világot
látni”, olyan szervező munkát végezni, amely esetleg több kontinensen is
átível;
turisztika
szeretnének idegen nyelvet tanulni, hiszen már 9. évfolyamon elkezdődik
magas óraszámban a szakmai idegen nyelv tanulása

Nyílt nap:
Ideje:

2018. november 23. 16:30 óra
2018. december 14. 16:30 óra

Helye:

Székesfehérvári Szakképzési Centrum I. István Szakgimnáziuma
8000 Székesfehérvár, Várkörút 31.

Felvételi előkészítőink időpontjai:
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2018. december 7.
2019. január 11.

1600 - 1800
1600 - 1800

Felvételi előkészítőinkre regisztrálni az info@elsoistvan.hu címen lehet e-mailben a diák nevének
megadásával 2018. december 5-én 12 óráig, illetve személyesen nyílt napjainkon.
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