MIKES KELEMEN KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA,
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA
2017-2018-as tanév
OM azonosító: 201601

5830 Battonya, Fő utca 72.

Nyílt napok:
2016. november 8. (kedd) 9 óra
2016. november 12. (szombat) 9 óra
2017. január 07. (szombat) 9 óra
GIMNÁZIUM

9. évfolyam

Gimnáziumi osztály
4 éves oktatás
•
•
•

közép- és emelt szintű érettségire való felkészítés emelt óraszámban
az általános iskolában tanult idegen nyelv mellé angol, német nyelvből lehet
másodikat választani
tájékozódó elbeszélgetés 2017. február 24-én, 25-én

Tagozatkód: 0001
Általános gimnáziumi osztályban
ÁLTALÁNOS

tantervű oktatás

Tagozatkód: 0002
Általános gimnáziumi osztályban
KATONAI ALAPISMERETEK
és BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK specializáció
•
•

önvédelem
9. évf.-tól szabályzat-, alaki, lövészeti, jogi, tereptani, Magyar Honvédség,
NATO-ismeretek

•
•

és 11. évf. -tól nyomozói, határrendészeti, katasztrófavédelmi, jogi ismeretek
mindkettő választható érettségi tantárgy

1.

SZAKGIMNÁZIUM (korábbi néven SZAKKÖZÉPISKOLA)

9. évfolyam

Szakgimnáziumi osztály
4 éves oktatás
Tagozatkód:

0011

RENDÉSZET, HONVÉDELEM és KÖZSZOLGÁLAT
SZAKMACSOPORT
RENDÉSZET, KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT

(4 + 1 év)

KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ
(OKJ: 54 345 01)

•
•
•
•
•
•
•

angol vagy német nyelv
személy- és vagyonvédelem, ügyviteli és kommunikációs ismeretek,
lövészet (gyakorláshoz airsoft ~ és szimulációs rendszer)
önvédelem és intézkedéstaktika
összefüggő szakmai gyakorlat
érettségi tárgy: szakmai tantárgy
tájékozódó elbeszélgetés 2017. február 24-én, 25-én
SZAKKÖZÉPISKOLA (korábbi néven SZAKISKOLA)

Szakközépiskolai osztály

Tagozatkód: 0021

Informatika szakmacsoport

9. évfolyam

3 éves képzés

SZÁMÍTÓGÉP-SZERELŐ,- KARBANTARTÓ
(OKJ: 34 523 02)

•
•

•

közismereti és szakmai tantárgyak (számítógép összeszerelése, karbantartása, javítása;
számítógép-kezelés; informatika, szoftverhasználat; hálózat építése és felügyelete;
munkatervezés és szervezés),
összefüggő szakmai gyakorlat
angol nyelv

SZAKKÉPZÉS

Szakképző évfolyam érettségi után

13-14. évfolyam

(18-20 éveseknek) 2 éves képzés

RENDÉSZET, HONVÉDELEM és KÖZSZOLGÁLAT SZAKMACSOPORT
KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ
(OKJ: 54 345 01)
•
•

szakmai tárgyak: személy- és vagyonvédelem; rendészeti szervek története; kriminológia;
lövészet; e-ügyintézési ismeretek; intézkedéstaktika; szakmai informatika és kommunikáció;
önvédelmi, ügyviteli és jogi ismeretek; szakmai gyakorlat
angol nyelv

2.

