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Iskolánk a 2016/2017-es tanévben a következő 
képzési kínálatot nyújtja:

Ágazati szakgimnáziumi képzéseink az érettségire való felkészítés mel-
lett szakmai elméleti és gyakorlati képzéssel is kiegészülnek, a tervezett 
kimeneti szakképesítéseknek megfelelően (4 év szakgimnáziumi képzés 
+ 1 év szakképzés). A tervezett kimeneti szakképesítések ágazatonként: 
vendéglátásszervező-vendéglős, turisztikai szervező, értékesítő, kereske-
dő, logisztikai ügyintéző, gyakorló fodrász, gyakorló kozmetikus.

Szakközépiskolai képzésben 3 éves szakmunkásképzés keretében a kö-
vetkező szakmákra lehet jelentkezni: szakács, cukrász, pincér, vendéglátó 
eladó.

A most érettségi előtt álló � atalok � gyelmébe ajánljuk 2 éves szakképzé-
seinket: vendéglátásszervező-vendéglős, turisztikai szervező értékesítő, 
kereskedő, logisztikai ügyintéző, gyakorló kozmetikus, gyakorló fodrász, 
fodrász, kozmetikus.

10. osztályt végzett és érettségizett � atalok � gyelmébe ajánljuk még az 
alábbi 2 éves alapszakmai képzéseinket: szakács, cukrász, pincér, vendég-
látó eladó (OKJ 34 811 05)

Az általános iskolából jelentkezők felvételi kérelmének elbírálása az álta-
lános iskolai tanulmányi eredmények alapján történik.

Nyílt napok az iskolában:
2015. november 6. (péntek) 9 óra

2015. november 20. (péntek) 9 óra
2015. december 11. (péntek) 9 óra

A szóbeli felvételi elbeszélgetés (adategyeztetés) ideje 2016. február 19. 
8–14 óra. A felvétellel kapcsolatos tájékoztatás az iskola honlapján megta-
lálható: www.szent-lorinc.hu

„Egy jó szakma többet ér a diplománál”

A saját termés � nom, egészséges, olcsó, friss és biztonságos. Ez a szelle-
miség hatja át az Eszterházy Károly Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú 
Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet „Egészség – fenntarthatóság – ön-
gondoskodás kertpedagógiai alapokon” című pályázatát. A cél, hogy a nov-
ember végéig tartó programban résztvevő 16 partnerintézmény diákjai 
felismerjék a kerti munkavégzés hasznosságát, megtanulják a növényter-
mesztés és gondozás alapjait, s így a jövőben saját munkájuk gyümölcsét 
élvezve váljanak egészség és környezettudatosabb felnőtté.

Az Eszterházy Károly Gyakorlóiskola nemrégiben nyerte le az „Örökös 
Ökoiskola” címet, az ökotudatosság jegyében végzett eddigi oktatói és ta-
nulói tevékenység elismerésként. Bízunk benne, hogy a környezettudatos 
neveléshez kapcsolódó ismeretátadás hozzájárulhat a térségben jelentős 
számban élő, szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekek és rajtuk 

Iskolakert, a jövő generációjának egészségéért
keresztül családjaik hátránykompenzációjához is. A projektbe épp ezért 
olyan régiókat és iskolákat vontunk be, ahol igen magas a munkanélküli 
szülők, közfoglalkoztatottak száma és a tanulók között pedig a hátrányos 
helyzetűek aránya.

Úgy gondoljuk, hogy a mindennapi megélhetés megkönnyítéséhez 
fontos lenne, hogy a szerény anyagi körülmények között élő családok sa-
ját kertjeikben termeljék meg az egészséges napi étkezéshez szükséges 
növényeket. A diákok a program során megtanulják a háztáji mezőgaz-
daság, az esővízgyűjtés, a komposztálás, az újrahasznosítás legfontosabb 
alapjait és ezáltal hosszútávon önfenntartóak is lehetnek.

A projekt közvetett haszonélvezői az iskolák, mert egy újabb oktatási 
formát vezethetnek be és a későbbiekben az ismeretek megosztásával 
más iskolákra is kiterjeszthető tapasztalatokat szereznek.

A program 4 szakmai modul megvalósításával nyújt hasznos ismere-
teket: az iskolakert létrehozása mellett nagy hangsúlyt fektetünk a fenn-
tarthatósági ismeretek elmélyítésére, egészségnevelő programok meg-
valósítására, prevenciós előadásokra, de a résztvevők megismerhetik a 
biokertészet alapjait is.

A projekt megvalósításában pedagógusképző 
intézményként vesz részt az Eszterházy 
Károly Főiskola, illetve a magyar 
iskolarendszer állami fenntar tójaként a 
Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ. 

A TÁMOP-3.3.17-15/1 – 
Iskola a természetben 
című program az 
Európai Unió támo-
gatásával valósul 
meg 197,15 millió 
forintból.

Európai Szociális
Alap


