ÚJ GENERÁCIÓT KÉPZÜNK
A 2019/2020. tanévben tervezett képzések
SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS
érettségi vizsgával zárul + 1 év alatt technikusi végzettség szerezhető
Kódszám

Egyéb információ (szakképzési évfolyamon
megszerezhető szakképesítés, emelt szintű oktatás stb.)
előkészítő évfolyam, elvégzése után bármelyik érettségivel
záruló képzés választható

Szakképesítés

AJKP (hátrányos helyzetű tanulók Arany
János kollégiumi programja)
Agrár gépész ágazat
0011
Mezőgazdasági
OKJ 54 521 05
gépésztechnikus

0001

0012 OKJ 54 621 02 Mezőgazdasági technikus
0013

Rendészet és közszolgálat ágazat
OKJ 54 345 01 Közszolgálati ügyintéző

Képzési idő
1 + 4 év

agrár pályára felkészítő szakgimnáziumi képzés

4 év

agrár pályára felkészítő szakgimnáziumi képzés

4 év

rendőri pályára felkészítő szakgimnáziumi képzés

4 év

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS
szakmai vizsgával zárul + 2 év alatt érettségi szerezhető
Kódszám

OKJ
azonosító

0021

34 521 08

Egyéb információ (szakképzési évfolyamon
megszerezhető szakképesítés, emelt szintű oktatás stb.)
T kategóriás jogosítvány
ösztöndíjas képzés

Szakképesítés
Mezőgazdasági gépész

Képzési idő
3 év

0022

34 814 01

Családi gazdálkodó

A családi gazdálkodási rendszerben, elsősorban őstermelői körülmények között
megszervezi, irányítja és elvégzi a kertészeti növények termelésével, a gazdasági
és egyéb háziállatok tartásával, gondozásával, a termékek értékesítésre
előkészítésével, értékesítésével kapcsolatos munkákat

0023

34 54108

Kistermelői élelmiszerelőállító,
falusi vendéglátó

Falusi vendégfogadás, vendéglátás, idegenforgalom, tejtermék előállítás, sajt és
túrókészítés, zöldség-, gyümölcsfeldolgozás

3 év

0024

34 621 02

Lovász

Biztosítja a ló szakszerű gondozását, takarmányozását
Kialakítja a ló optimális tartási körülményeit
Elvégzi a tenyésztéssel kapcsolatos gyakorlati feladatokat
Részt vesz a ló napi mozgatási feladatainak ellátásában és alapkiképzésében

3 év

3 év

RÁÉPÜLŐ SZAKKÉPZÉS
OKJ azonosító

Egyéb információ
(Szakmai előképzettség)

Szakképesítés

35 521 02

Mezőgazdasági gépjavító

mezőgazdasági gépész

Képzési idő
1 év

SZAKMAI KÉPZÉS (ÉRETTSÉGI UTÁN)
OKJ azonosító

Szakképesítés

54 621 02

Mezőgazdasági technikus

Képzési idő
2 év

SZAKISKOLÁSOK KÖZÉPISKOLÁJA
Képzési forma
Nappali tagozat
Esti tagozat

Egyéb információ
(Szakmai előképzettség)
beiratkozáshoz szakmai végzettség szükséges
Tandíj nincs!

Képzési idő
2 év
2 év

4561 Baktalórántháza, Naményi út 7.

Pályaválasztási nyílt nap: 2018. november 09.
Felvételi vizsgát nem tartunk.

A jelentkezők rangsorolása az általános iskolai eredmények (7. év vége, 8. félév) alapján történik.
Kollégiumi elhelyezés biztosított.
További kedvezményes lehetőség: -„B” kategóriás gépjármű vezetői jogosítványszerzés
- ECDL vizsga letételére van lehetőség

Pályaválasztással kapcsolatos kérdések megválaszolása: Paládi Zoltán +36-30-235-3404

Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja
A programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki az EMMI által közzétett pályázati
kiírásban szereplő feltételeknek megfelel.
A program célja az, hogy az alacsony társadalmi-gazdasági státuszú szülők gyermekei a középiskolai
kollégiumok által alkalmazható pedagógiai eszközrendszer segítségével eredményesen tanulhassanak, és
érettségi bizonyítványt szerezzenek nappali tagozatos középiskolai osztályokban, ezáltal esélyt kapjanak a
felsőfokú tanulmányok megkezdésére.
Ehhez a diákok öt éven keresztül kapnak fejlesztő segítséget:
 egyrészt egyéni fejlesztési tervek alapján - akár egyéni foglalkozások megszervezésével is,
 másrészt ingyenes juttatás formájában.
Ezek a minden AJKP-s tanuló számára ingyenes juttatások a következők:
 segítségnyújtás a tanulásban (korrepetálás, felzárkóztatás),
 „B” kategóriás jogosítvány megszerzését szolgáló tanfolyam,
 nyelvvizsgára történő felkészítés és vizsgadíj,
 napi három étkezés,
 ECDL bizonyítvány megszerzését szolgáló tanfolyam és vizsgadíj.
Tanulói igényeken alapuló további ingyenes juttatások:
 kulturális és sport és szabadidő programok (színház- és mozilátogatás, művészeti oktatás több
művészeti ágban, sportkörök és edzések),
 úszásoktatás, lovaglásoktatás
 síoktatás, sítábor
 belföldi és külföldi tanulmányi utak.

A program jellegéből adódóan a kollégiumi tagság fenntartása,
a középiskolai tanulmányok teljes időtartamára kötelező.
A programba pályázat útján lehet bekerülni. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázati
egységcsomag hiánytalanul kitöltött űrlapjait. Az űrlapok beszerezhetők az iskola titkárságán, vagy
letölthetők a www.kormany.gov.hu Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős
Államtitkárság
vagy az www.ajkp.hu honlapokról.

A pályázatot iskolánkba postai úton kell eljuttatni 2019. január 25-ig.
A borítékra kérjük, írják rá: "Arany János Kollégiumi Program"!
Az iskolai bíráló bizottság a döntésről határozatban tájékoztatja a jelentkezőket.
A pályázattal kapcsolatban további információt kaphatnak a
www.ajkp.hu, valamint a www.vayadam.hu honlapon,
vagy a 06-42-550-002 telefonszámon.

