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A 2019/2020. tanévben induló osztályok

Kód

3101
Angol
3102
Német
3103
Angol
3104
Német

3105

3106

Megnevezés

Osztályok
száma

Felvehető tanulók száma

Idegen nyelvi előkészítő
évfolyammal bővített közlekedés,
szállítmányozás és logisztika
ágazati szakgimnáziumi képzés
(angol vagy német)
főszakképzettség:
Logisztikai és szállítmányozási
ügyintéző

1

24 fő angol
+
10 fő német

1

24 fő angol
+
10 fő német

1

34 fő

1

34 fő

Idegen nyelvi előkészítő
évfolyammal bővített turisztika
ágazati szakgimnáziumi képzés
(angol vagy német)
főszakképzettség: Turisztikai
szervező, értékesítő
Közgazdaság ágazati
szakgimnáziumi képzés
(angol)
főszakképzettség: Üzleti
szolgáltatási munkatárs
Informatika ágazati
szakgimnáziumi képzés
(angol)
főszakképzettség: Gazdasági
informatikus

Felvételi vizsgát nem tartunk.
A felvételi rangsor megállapítása az alábbi tantárgyi osztályzatok alapján történik mind a három
osztályban:
Megnevezés

Irodalom

Magyar
nyelv

Történelem

Matematika

Idegen
nyelv

Fizika

Informatika
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x

x

x

x
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6. év végi

x

x

x

x

x

-
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7. év végi

x

x

x

x

x

x
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8. félévi

x

x

x

x

x

x

x

Nyitott napok:
2018. november 26-28. 14.00-16.00 (Előzetes bejelentkezést kérünk)
Pályaválasztási szülői értekezlet: 2019. január 9. 15.00 óra

Helye: SSZC Táncsics Mihály Szakgimnáziuma
Salgótarján, Május 1. út 58.
Jelentkezz a mi iskolánkba!
Szeretettel várunk Téged!

Pár mondat a pályaválasztás előtt, amit érdemes elolvasnod...
Iskolánk hagyományai és céljai szerint a művelt, igényes szakember képzésének intézménye,
amely a társadalmi-gazdasági környezet általánosan érvényesülő fejlesztési szükségleteinek
megfelelően vállalja a tanulói képességfejlesztést, a kompetenciák erősítését, és gondoskodni
kíván a gyermekek jelenének és jövőjének biztonságáról.

Miért pont a Táncsics? Azért,
-mert a megye egyik legeredményesebb, „Akkreditált Kiváló Tehetségpont” és
„Minősített Tehetséggondozó Műhely” iskolája, ahol a tehetséggondozás mellett
a felzárkóztatást is kiemelt feladatnak tekintik.
- mert BGE partneriskolájaként a közgazdász és gazdasági informatikus
felsőoktatásról több információt tudhatok meg, egyetemi rendezvényeken
vehetek részt
-mert tudom, hogy a Közgében mindenben támogatnak, hogy megvalósítsam
céljaimat.
-mert versenyképes szakmát akarok, hogy el tudjak helyezkedni a
munkaerőpiacon. Ha felsőoktatási intézménybe felvételizek, akkor eséllyel
indulok, mert a Közgében színvonalas oktatás folyik.
-mert korszerű digitális eszközök - köztük 30 tablet - állnak rendelkezésünkre a
SMART okos termünkben a hatékony tanuláshoz.
-mert meggyőződésem, hogy közgésnek lenni sokat jelent, és én olyan iskolában
szeretném eltölteni a középiskolás éveimet, ahol tanulhatok, ahol színvonalas
programokon vehetek részt, ahol bizalommal fordulhatok tanáraimhoz, ahol
büszke lehetek arra, hogy ehhez a közösséghez tartozó diák vagyok.
-mert ez az iskola elnyerte a „Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola” címet, hiszen
nagy hangsúlyt fektet arra, hogy tudatos vásárlókká, fogyasztókká váljunk.
-mert elnyertük a „ Boldog iskola” címet, hiszen a neveléssel sok időt töltenek
tanáraim
-mert évek óta lehetőség van az Erasmus + program keretében egy hónapos
külföldi szakmai gyakorlat teljesítésére angol és német nyelvterületen Európa
több országában, ahol idegen nyelvi és szakmai ismereteimet is bővíthetem.

Válaszd a KÖZGÉt!!!
Nálunk piacképes szakmát szerezhetsz vagy továbbtanulhatsz!!!

3101 (angol) és 3102 (német) Idegen nyelvi előkészítő évfolyammal bővített közlekedés,
szállítmányozás és logisztika ágazati képzés (1+4+1 éves)
54 841 11 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző szakképesítés munkaterületének rövid
leírása:
A logisztikai és szállítmányozási ügyintéző szakképesítéssel rendelkező szakember képes a
vállalkozások rendeléseit, beszerzéseit lebonyolítani. Részt vesz a szervezésben,
készletezésben és az értékesítés folyamatában. Raktári tevékenységgel és nemzetközi
szállítással kapcsolatos feladatokat végez. Kapcsolatot tart a partnerekkel.
A jelenlegi munkaerőpiacon rendkívül versenyképesnek számít a logisztika, és a várakozások
szerint még jó ideig az is marad. Ezeknek megfelelően a logisztikai végzettséggel rendelkező
szakemberek nagy eséllyel és gyorsan találnak maguknak munkát. Hosszú távú, biztos
egzisztenciát jelent a szakmával rendelkezőknek. A szakmában való érvényesüléshez azonban
az idegen nyelv ismeretén túl fontos és elvárt a jó kommunikációs készség.
Hol lehet elhelyezkedni a szakma megszerzése után?
Bármilyen logisztikai, szállítmányozási
vállalkozásnál, gazdasági szervezetnél.

és/vagy kereskedelmi

tevékenységet

végző

A képzés szerkezete:
 9/NY: idegen nyelvi előkészítő évfolyam kezdő vagy haladó csoportban heti 18 órában
angol vagy német nyelv, heti 3 órában informatika tanulható. Emellett anyanyelvi
(szövegértés, kommunikáció), matematikai feladatmegoldó, tanulás-módszertani,
önismereti készségek fejlesztésére kerül sor.
 A 9-12. évfolyamon szakmai érettségi végzettségre, szakmai és szakirányú felsőfokú
továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra készítjük fel diákjainkat az ágazati
kerettantervek és az általános műveltséget megalapozó kerettantervek alapján.
 11. évfolyamtól van lehetőség a második idegen nyelv tanulására (angol, német).
 A 9-12. évfolyamon szakmai tantárgyakat is tanulhatsz: Gazdasági és jogi
alapismeretek, pénzügyi és számviteli alapismeretek, vállalkozásfinanszírozás,
raktározás, stb.
 11-12. évfolyamon megszerezhető mellék-szakképesítés: 51 344 04 Pénzügyi
ügyintéző
 A 12. évfolyam érettségi vizsgával zárul. Az érettségivel betölthető munkakör: FEOR
4131 Készlet- és anyagnyilvántartó. A továbbtanulni szándékozók emelt szintű
érettségi vizsgát tehetnek az általuk meghatározott tantárgyakból.
 Az érettségi vizsgát követően lehetőség van egy újabb, az ágazathoz tartozó OKJ-s
szakképesítés ingyenes megszerzésére (1 év alatt): 54 841 11 Logisztikai és
szállítmányozási ügyintéző.

3103 (angol) és 3104 (német) Idegen nyelvi előkészítő évfolyammal bővített turisztika
ágazati képzés (1+4+1 éves)
A turisztika ágazati képzésre bárkinek érdemes jelentkeznie, akit érdekel az utazás, az
idegenvezetés, a turisztikai programszervezés. Nógrád megye és Salgótarján hosszú távú
idegenforgalmi fejlesztési koncepciója is az idegenforgalom fellendítésében látja a környék
felemelkedésének, felzárkózásának lehetőségét. A Geopark kialakítása, a bányászvárosok
közösségébe tartozás, a határon átnyúló kapcsolatok és az ezekhez kapcsolódó fejlesztések
megkövetelik a magas színvonalon képzett munkaerőt. Emellett az ökoszemlélet terjedése, az
egészséges életmód és a hozzájuk kötődő turisztika a jövőben a végzett diákjainknak munkát
jelenthet. A környezetünkben rejlő lehetőségek jobb kihasználására képezünk az elkövetkező
években olyan szakembereket, akik akár a saját vállalkozásuk működtetésével képesek
lesznek kihasználni az ágazat adta lehetőségeket. A turisztikai képzésben kiemelt szerepe van
a kommunikációnak magyar és idegen nyelven egyaránt.
 A nyelvi előkészítő évfolyamon kezdő vagy haladó csoportban heti 18 órában angol vagy
német nyelv, heti 3 órában informatika tanulható. Emellett anyanyelvi (szövegértés,
kommunikáció), matematikai feladatmegoldó, tanulás-módszertani, önismereti készségek
fejlesztésére kerül sor.
 A 9-12. évfolyamon szakmai érettségi végzettségre, szakmai és szakirányú felsőfokú
továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra készítjük fel diákjainkat az ágazati
kerettantervek és az általános műveltséget megalapozó kerettantervek alapján.
 11. évfolyamtól van lehetőség a második idegen nyelv tanulására (angol, német).
 A 9-12. évfolyamon szakmai tantárgyakat is tanulhatsz: Üzleti protokoll, Kultúr- és
vallástörténet, Vendégfogadás, Marketing, Üzleti kommunikáció, Szakmai idegen nyelv,
Szállodai tevékenység és adminisztráció, Turizmus rendszere.
 11-12. évfolyamon megszerezhető mellék-szakképesítés: 52 812 01 Szállodai recepciós
 A 12. évfolyam érettségi vizsgával zárul. Az érettségivel betölthető munkakör FEOR 4221
Turisztikai referens
 A továbbtanulni szándékozók emelt szintű érettségi vizsgát tehetnek az általuk
meghatározott tantárgyakból.
 Az érettségi vizsgát követően lehetőség van egy újabb, az ágazathoz tartozó OKJ-s
szakképesítés ingyenes megszerzésére (1 év alatt): 54 812 03 Turisztikai szervező,
értékesítő.

3105 Közgazdasági ágazati képzés (4+1 éves)
A közgazdasági ágazati képzésre bárkinek érdemes jelentkeznie, nem csak azért, mert a
munkaerőpiac 10 legkeresettebb, legsikeresebb, legbiztosabb megélhetést biztosító és
legjobban fizető szakmáit ebben az ágazatban tartják számon, hanem azért is, mert az itt
megtanult praktikus ismereteket mindenki alkalmazhatja egész életében.
A közgazdasági tárgyak tanulásával a diákjaink elsajátíthatják a gazdasági gondolkodást, ami
a mindennapi életben elengedhetetlen. Ezen kívül a továbbtanulás során is segítséget nyújthat,
ugyanis manapság már akármit tanul az ember, gazdasági ismereteket tanulnia kell, legyen
szó szakmáról vagy diplomaszerzésről (a jogi egyetemen, műszaki területen is kötelező
jelleggel tanulják, és a bölcsészetet tanulók számára is adott a lehetőség, mint választott
tantárgy). A nyelvek tanulása (angol vagy német) alátámaszthatja céljaid megvalósítását.
 A 9-12. évfolyamon szakmai érettségi végzettségre, szakmai és szakirányú felsőfokú
továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra készítjük fel diákjainkat az ágazati kerettantervek és
az általános műveltséget megalapozó kerettantervek alapján.
 Az Üzleti szolgáltatási munkatárs képesítéssel rendelkező szakember képes az üzleti szolgáltatások
területén az ügyfélorientált szemléletű munkavégzésre. Kapcsolatokat alakít ki és tart fenn belső és
külső ügyfelekkel különböző ügyfélkapcsolati csatornák használatával. Megoldásokat kerek az
ügyfelek panaszaira és problémáira. Ellátja az ügyfelekkel kapcsolatos operatívfolyamatokat:
információszolgáltatás, ügyintézés, megrendelés-kezelés, beszerzés, belső támogatási folyamatok.


A 9-12. évfolyamon szakmai tantárgyakat is tanulhatsz: Gazdasági és jogi ismeretek,
vállalkozási, pénzügyi, számviteli, ügyfélkapcsolati ismeretek, üzleti kommunikáció, stb.



11-12. évfolyamon megszerezhető mellék-szakképesítés: 51 344 04 Pénzügyi ügyintéző



A 12. évfolyam érettségi vizsgával zárul. Az érettségivel betölthető munkakör: FEOR 4123
Pénzügyi, statisztikai és biztosítási adminisztrátor. A továbbtanulni szándékozók emelt szintű
érettségi vizsgát tehetnek az általuk meghatározott tantárgyakból.

 Az érettségi vizsgát követően lehetőség van egy újabb, az ágazathoz tartozó OKJ-s szakképesítés
ingyenes megszerzésére (1 év alatt): 54 340 01 Üzleti szolgáltatási munkatárs

3106 Informatika ágazati képzés (4+1 éves)
Az informatika ágazati képzésre bárkinek érdemes jelentkeznie, akit érdekel az informatika és
a gazdaság is. A tanulmányok alatt a gazdasági életben felmerülő, ahhoz kapcsolódó
informatikai háttér megteremtéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket és
készségeket lehet nálunk megtanulni. Az érettségi utáni szakképzésben megtanultak segítenek
majd olyan informatikai rendszerek kialakításában, amelyek egyaránt szolgálják a vezetői és
felhasználói igényeket. Akikor is jelentkezhetsz hozzánk, ha egyszerűen csak az életében
alkalmazni szeretnéd azokat a praktikus ismereteket, amelyeket nálunk megtanulhat.
A négy év szakképzés alatt a német vagy angol nyelv mellett a szakmai képzésé a főszerep,
melyben szakmai angol nyelv tanulása kötelező.
 A 9-12. évfolyamon szakmai érettségi végzettségre, szakmai és szakirányú felsőfokú
továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra készítjük fel diákjainkat az ágazati kerettantervek
és az általános műveltséget megalapozó kerettantervek alapján.
 A gazdasági informatikus képesítéssel rendelkező szakember a gazdasági munkába jelentkező
informatikai és gazdasági feladatok szervezése, megvalósítására alkalmas elméleti és gyakorlati
készségekkel rendelkezik. Feladata a gazdasági, statisztikai, tervezési és számviteli információk
gyűjtése, a vezetői és felhasználói igények kielégítésére alkalmas adatbázisban történő tárolása és
menedzselése, valamint a gazdasági feladatokat ellátó integrált vállalatirányítási információs
rendszerek kezelése.
 A 9-12. évfolyamon szakmai tantárgyakat is tanulhatsz: Információtechnológiai alapok,
Információtechnológia

gyakorlat,

Adatbázis-

és

szoftverfejlesztés,

Adatbázis

-

és

szoftverfejlesztési gyakorlat, Hálózati ismeretek, Hálózati ismeretek gyakorlat, Programozás.
 11-12. évfolyamon megszerezhető mellék-szakképesítés: 52 481 02 Irodai informatikus.
 A 12. évfolyam érettségi vizsgával zárul. Az érettségivel betölthető munkakör: FEOR 3142/9
Számítógépes rendszerkarbantartó
 : A továbbtanulni szándékozók emelt szintű érettségi vizsgát tehetnek az általuk meghatározott
tantárgyakból.
 Az érettségi vizsgát követően lehetőség van egy újabb, az ágazathoz tartozó OKJ-s szakképesítés
ingyenes megszerzésére (1 év alatt): 54 481 02 Gazdasági informatikus.

Diákélet
Táncsics-hét






A Táncsics-hét egy olyan iskolai rendezvény, ahol mindenki megmérettetheti magát.
Pályázatok, délutáni programok, versenyek diákfórum.
Érdekes emberek látogatása
A Táncsics Kupa az osztályok közötti, egész napon át tartó játékos vetélkedő.
A hetet a Táncsics Gála zárja, ahol iskolánk diákjai lépnek fel.

Amiben részt vehetsz:






Diákkormányzat
Táncsics Diáksport Egyesület
Regulus Környezetvédelmi Egyesület
Számítástechnikai Kultúráért Alapítvány
Tanulmányi versenyek, sportversenyek

Tisztelt Szülők, Diákok!
Felhívom az SNI-s tanulók figyelmét arra, hogy a felvételi eljárás rendjéhez kapcsolódó
tájékoztató anyagnak megfelelően a jelentkezési lapuk beadása előtt szíveskedjenek velem
személyesen egyeztetni, és kérem, hogy a szakértői véleményt csatolják a jelentkezési laphoz,
a mindenkinek megfelelő beiskolázás miatt!

Sikeres pályaválasztást kívánok!

Juhászné Janik Beatrix
igazgató

