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2020/2021-es tanév
TECHNIKUMI OSZTÁLYOK

TAGOZAT KÓD

KÉPZÉSI FORMA

ÁGAZAT

SZAKKÉPESÍTÉS

KÉPZÉSI IDŐ

9001

technikum

I. Egészségügy

Gyakorló ápoló

5 év

9002

technikum

I. Egészségügy

Egészségügyi asszisztens

5 év

9003

technikum

I. Egészségügy

Egészségügyi laboráns

5 év

9004

technikum

III. Szociális

Szociális és gyermekvédelmi
szakasszisztens

5 év

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK

TAGOZAT KÓD

KÉPZÉSI FORMA

ÁGAZAT

SZAKKÉPESÍTÉS

KÉPZÉSI IDŐ

9005

szakgimnázium

IV. Pedagógia

Pedagógiai munkatársgyógypedagógiai asszisztens
szakmairány

5 év

9006

szakgimnázium

IV. Pedagógia

Pedagógiai munkatárs-pedagógiai
asszisztens szakmairány

5 év

SZAKKÉPZŐ OSZTÁLYOK

TAGOZAT KÓD

KÉPZÉSI FORMA

ÁGAZAT

SZAKKÉPESÍTÉS

KÉPZÉSI IDŐ

9007

szakképző

III. Szociális

gyermek- és ifjúsági felügyelő

3 év
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Iskolánk
A Semmelweis Egyetem Semmelweis Ignác Szakképző Iskolája
1194 Budapest, Csengő utca 1.
Iskolánkban, amely Kispest csendes, zöldövezeti részén fekszik, 1965-ben indult az oktatás, s mivel
kezdetben egészségügyi szakközépiskolaként működtünk, 1970-ben felvettük az anyák megmentőjének,
Semmelweis Ignácnak a nevét. Nevelőtestületünkre mindig is jellemző volt a nyitottság és az innovatív
szellem, s nemcsak hogy rugalmasan alkalmazkodunk a külső környezet szüntelenül változó
elvárásaihoz, hanem elébe is megyünk a változásoknak.
Az intézmény felszereltsége kiemelkedő: számítógéptermek az informatika és nyelvoktatáshoz, a
legújabb oktatástechnikai eszközök, a szakmai tantárgyak tanításához demonstrációs termek, egy
tornaterem, kondicionáló terem, tágas büfé, ebédlő.
Iskolánk kitűnő választás lehet olyan tanulók számára, akik a humán pályák iránt érdeklődnek vagy
azok számára, akik még nem tudták pontosan eldönteni, hogy milyen szakmát válasszanak, de
szeretnének sok, hasznos, a hétköznapi életben is jól használható ismeretre szert tenni.
A felvételi eljárás elvei
Írásbeli és szóbeli felvételi vizsgát nem tartunk, a tanulók besorolása a hozott jegyek alapján
történik.

A
Nyílt napok a nyolcadikosok számára:
Nyílt órák a nyolcadikosok számára:

„Nyílt iskola” nyolcadikosoknak:
október 4,7,18,21,25
., november 4,8,11,15,25,29
november 4-8-ig

8.00, 10.00, 12.00, órai kezdettel
az új iskola bemutatása, tájékoztató a képzésekről, felvételi követelményekről
részvétel egy választott szakmai tanórán,
ismerkedés a szaktantermeinkben folyó gyakorlati oktatással
Ismerkedési délután a nyolcadikosoknak:
Beiratkozás:

2020. május 29. (péntek) 15.00
2020. június 22. (hétfő) 8.00 - 16.00

Regisztráció a nyíltnapra:
A titkárság e-mail címén.
titkarsag.semmelweis@semmelweis-univ.hu

A beiskolázással kapcsolatos kérdésekkel iskolánk vezetősége áll rendelkezésre:
az (1) 28-29-877-es vagy a (1) 65-55-380-as budapesti telefonszámon és a
titkarsag.semmelweis@semmelweis-univ.hu e-mail címen.

2

TECHNIKUM
A technikum öt évfolyamos. A megszerezhető technikusi szakképzettség középvezetői ismereteket
biztosít, az öt éves képzés egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. Egyszerre ad érettségi
bizonyítványt és technikusi oklevelet, amely jelentős előnyt biztosít majd a felsőoktatási felvételinél.

A technikumban, 2 ágazatban indítunk osztályokat:
 Egészségügy
 Szociális

Céljaink: az általános műveltség megalapozása, lehetőség teremtése a felsőoktatásba való bekerüléshez.
Nagy hangsúlyt fektetünk a személyiségfejlesztésre a humán szakmacsoportba tartozó szakmákhoz
szükséges területeken: pl. hatékony, konfliktusmentes kommunikáció, problémamegoldás, empátia,
türelem, együttműködés. Így tanulóink olyan ismeretek, képességek birtokába jutnak, amelyekre
nemcsak a humán területen dolgozóknak, de minden munkavállalónak szüksége van.
A külső szakmai gyakorlat a tanév közben és nyári gyakorlatok formájában valósul meg Budapest
kiemelkedő egészségügyi és szociális intézményeiben, elsősorban a Semmelweis Egyetemen belül.

Szolgáltatásaink:
tanórán kívüli és egyéni foglalkozások keretében biztosítjuk a tehetséges és a tanulási
problémákkal küzdő tanulóink fejlődését
tehetséges diákjainknak házi versenyeket szervezünk és támogatjuk iskolán kívüli versenyeken
való részvételüket is
színház- és múzeumlátogatásokat, rendszeres hétvégi túrákat, külföldi tanulmányutakat
szervezünk

SZAKGIMNÁZIUM
A szakgimnázium négy+egy évfolyamos. Az érettségi bizonyítvány mellett szakképzettséget is
szereznek a tanulók.

A szakgimnáziumban, IV. Pedagógia ágazatban indítunk osztályokat:
 Pedagógiai munkatárs
-gyógypedagógiai asszisztens szakmairány
 Pedagógiai munkatárs
-pedagógiai asszisztens szakmairány
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SZAKKÉPZŐ ISKOLA
A szakképző iskolai tagozaton szociális gondozó és ápoló végzettség szerezhető 3 év alatt. A gyakorlatok
jelentős része a Semmelweis Egyetemhez tartozó egészségügyi intézményiben történik.
Ez a képzési forma érettségi bizonyítvány megszerzésére nem készít fel. Elsődleges célja a
szakmatanuláshoz nélkülözhetetlen kompetenciák fejlesztése.
A szakmai tárgyak mellett komplex műveltségi területeken folyik az oktatás:
 Kommunikáció,
 angol nyelv,
 matematika,
 társadalomismeret,
 természetismeret,
 testnevelés.
Az végzettséget szerzett tanulóknak lehetősége lesz érettségi bizonyítványt szerezni.
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Tagozatok, szakmák bemutatása
Ágazat:
Tagozatkód:

I. Egészségügy
9001, 9002, 9003
technikumi képzés
5 év
érettségi vizsga és technikumi végzettség

Képzési idő:
Kimenet:

Ha ezt a tagozatot választod:
 emberekkel foglalkozhatsz
 megtanulhatod, hogyan segíts a beteg gyerekeknek, felnőtteknek
 gyakorlatra tehetsz szert az ápolásban
 kórházban, rendelőintézetben szerezhetsz tapasztalatokat
Az érettségi bizonyítvány megszerzésével együtt szakképzettséget is kapsz, így ha nem
szeretnél továbbtanulni a középiskola befejezése után, rögtön munkát tudsz majd vállalni.
A 10. év végén a következő szakirányok közül választhatsz:
9001 gyakorló ápoló esetén:



csecsemő-és gyermekápoló
mentőápoló

9002 egészségügyi asszisztens esetén:


klinikai neurofiziológiai asszisztens: az idegrendszer működését vizsgáló eljárások
megismerésére és kivitelezésére készít fel.

9003 egészségügyi laboráns esetén:


klinikai laboratóriumi asszisztens: mintát esz, vérből-váladékból végez vizsgálatot,
adminisztrál.

Az egészségügyi ágazatba való jelentkezéshez egészségügyi alkalmasság szükséges (háziorvos igazolása).
A 2020/2021. tanévben 2 egészségügyi ágazati technikumi osztályt indítunk.
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Ágazat:
Tagozatkód:
Képzési idő:
Kimenet:

III. Szociális
9004
technikumi képzés
5 év
érettségi vizsga és technikumi végzettség
Ezt a tagozatot azoknak ajánljuk, akik: felelősséget éreznek
mások iránt, hivatásként tekintenek a másokról való a
törődésre, gondoskodásra.


Az érettségi bizonyítvány megszerzése mellett
technikumi szakképzettséget is kapsz, így ha nem
szeretnél továbbtanulni, a középiskola befejezése után
rögtön munkát tudsz majd vállalni.

A választható szakma:
9004 Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens: felsőfokú végzettségű szakember irányításával gyakorlati segítő
tevékenységet végez. Felvilágosító és megelőző tevékenységet végez. Együttműködik jóléti intézményekkel.
Megszervezi és segíti a gyermek, fiatal életkorának megfelelő napi tevékenységeit. Dokumentál.

A szociális ágazatba való jelentkezéshez egészségügyi alkalmasság szükséges (háziorvos igazolása).
A 2020/2021. tanévben 1 szociális ágazati technikumi osztályt indítunk.
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Ágazat:
Tagozatkód:
Képzési idő:
Kimenet:

IV. Pedagógia
9005, 9006
szakgimnázium
4 év
érettségi vizsga és szakvégzettség

Ha ezt a tagozatot választod:
 felkészülhetsz arra, hogyan foglalkozz kisgyermekekkel és kisiskolásokkal
 óvodai, iskolai tapasztalatokat szerezhetsz
 gyermeknevelési tudnivalókat sajátíthatsz el
 SNI-s, BTM-s tanulóknak segíthetsz, hogy társaikkal lépést tarthassanak
Az érettségi bizonyítvány megszerzése mellett szakképzettséget is kapsz, így ha nem szeretnél
továbbtanulni, a középiskola befejezése után rögtön munkát tudsz majd vállalni.
A választható szakirányok:
Pedagógiai munkatárs-gyógypedagógiai asszisztens szakmairány: Ezzel a végzettségben elsősorban
óvodákban és EGYMIkben SNI-s gyermekek mellett segíthetsz.
Pedagógiai munkatárs-pedagógiai asszisztens szakmairány: Ezzel a végzettséggel elsősorban óvódákban
és általános iskolákban az egész csoport mellett a pedagógus munkáját segítve dolgozhatsz.

Tanulmányaidat jó eséllyel óvodapedagógusként is folytathatod.
A pedagógia ágazatba való jelentkezéshez egészségügyi alkalmasság szükséges (háziorvos igazolása).
A 2020/2021. tanévben 1 pedagógia ágazati technikumi osztályt indítunk.
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Szociális ágazatok szakmacsoport

Tagozatkód:
Szakma:
Képzési idő:
Kimenet:

9007 szakképző
gyermek- és ifjúsági felügyelő

3 év
végzettség

Ha ezt a tagozatot választod, akkor elsősorban a szakmával kapcsolatos ismereteket szerezheted meg. A
képzés során gyermek- és ifjúsági felügyelő szakmai végzettséget szerezhetsz. A szakmai tárgyak mellett
komplex műveltségi területeken folyik az oktatás:
 Kommunikáció,
 angol nyelv,
 matematika,
 társadalomismeret,
 természetismeret,
 testnevelés.
A 11. évfolyam befejezése után elsősorban gyermekotthonokban, gyógypedagógiai
intézményekben vállalhatsz munkát, vagy a sikeres vizsgát követően, érettségi bizonyítványt is
szerezhetsz.
A gyermek- és ifjúsági felügyelő részt vesz a gyermek, fiatal szabadidős tevékenységének szervezésében és
lebonyolításában. Támogatásra szoruló gyermekek gondozásában-nevelésében vesz részt. Számítógépet
használ, dokumentációt készít.
A szociális ágazatba való jelentkezéshez egészségügyi alkalmasság szükséges (háziorvos igazolása).
A 2020/2021. tanévben 1 gyermek- és ifjúsági felügyelő szakképző osztályt indítunk.

EREDMÉNYES TANÉVET, JÓ DÖNTÉST
ÉS
SIKERES FELVÉTELIT KÍVÁNUNK!

http://www.semmelweis-bp.sulinet.hu/
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