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3 éves, szakmát adó képzés (ösztöndíj, munkaszerződés) 

 IPARI GÉPÉSZ 

 GÉPI ÉS CNC FORGÁCSOLÓ  

 FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ 

 SZÁRAZÉPÍTŐ 

 BURKOLÓ 

 PINCÉR – VENDÉGTÉRI 

SZAKEMBER 

 SZAKÁCS 

 CUKRÁSZ 

 KERESKEDELMI 

ÉRTÉKESÍTŐ (eladó) 

Ingyenes másodszakma szerzési lehetőség esti és nappali 
munkarendben. 

- 9. évfolyamon egységes, 10-11. évfolyamon tanulmányi 
átlagtól függő szakképzési ösztöndíj 

- 10. évfolyamon munkaszerződés vállalatoknál 
- Szakmaszerzés után csak esti rendszerben lehet érettségi 

vizsgát tenni 

 

TECHNIKUM 

5 éves, érettségit és szakmát adó képzés (ösztöndíj, 
munkaszerződés) 

 VENDÉGTÉRI 

SZAKTECHNIKUS  

 SZAKÁCS 

SZAKTECHNIKUS 

 CUKRÁSZ 

SZAKTECHNIKUS 

 KERESKEDŐ ÉS 

WEBÁRUHÁZI 

SZAKTECHNIKUS 

 

- 9-10. évfolyamon egységes állami ösztöndíj 
- 11-12-13. évfolyamon munkaszerződés vállalatoknál, 

tanulmányi átlagtól függő ösztöndíj 
- 12. évfolyam végén előrehozott érettségi (magyar, történelem, 

matematika tantárgyakból) 
- 13. évfolyam végén idegen nyelvből érettségi, és technikus 

vizsga 

Ingyenes másodszakma szerzési lehetőség nappali és esti 
munkarendben. 
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                                 MIÉRT VÁLASSZ MINKET? 

 Módod van több szakmát is tanulni, 

 lehetőséged van váltani a képzési formák között,  

 képességeidhez igazodó tanulási utat választhatsz, 

 felzárkóztató programok segítenek esélyeid növelésében, 

 az iskola könnyen elérhető helyen van, de kollégiumi elhelyezésre is van 

lehetőség, 

 különböző szintű tanulmányi- és 

szakmai versenyeken 

tűnhetsz ki tehetségeddel, 

 tovább tanulhatsz 

intézményünkben vagy 

felsőoktatásban, 

 korszerűen felszerelt tantermek, 

tanműhely, tankonyha vár, 

 segítséget nyújtunk gyakorlati 

hely keresésében, 

 számos szabadidős és 

diákprogramon vehetsz részt, 

 diákjaink jól érzik magukat az iskolában, jó döntésnek tartják, hogy 

bennünket választottak. 

 Miért válassz minket? – MIÉRT NE? 

 
Nyílt napok (járványügyi helyzettől függően): 2020. november 9-13., 

ahol kipróbálhatod magad a kínált szakmákban. 

Előzetes bejelentkezés szükséges! 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

KÉPZÉSI KÍNÁLAT 
A 2021/2022-ES TANÉVRE

 

Kaposvári SZC Nagyatádi Szakképző Iskola 
7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 6. 
 
Telefon: 82 / 553-410 
Email: iskola@liveedu.nagyatadi.hu 
Honlap: www.naszi.sulinet.hu 
Facebook: /nagyatadi 
Instagram: /naszisuli 
 
Igazgató: Döméné Lajos Katalin 
Pályaválasztási felelős: Perák Veronika 


