
Kedves nyolcadikos tanuló, 
tájékoztatunk tervezett képzéseinkről!

Jó szakmát és használható nyelvtudást akarsz? 
Ha műszaki érdeklődésű vagy, ajánljuk a villamosipar és elektronika, illetve az informatika 
ágazati képzéseinket.  Mindkét szakmában nagy a munkaerőhiány. A műszaki pálya nem lesz 
soha zsákutca! 

Kiemelten javasoljuk elektronika osztályunkat, mivel az ország gazdasági fejlődésének húzó 
erejét adó autóipar keresi a jól felkészült, motivált szakembereket. Jó eséllyel helyezkedhetsz 
el minden olyan cégnél, amely automatizált gépsorokkal dolgozik.

Ha magas szintű nyelvtudást is szeretnél (C1 komplex nyelvvizsga), akkor ne a normál, 
hanem a két tanítási nyelvű elektronika vagy informatika osztályunkat célozd meg. A szakmai 
kimenet ugyanaz, viszont kétnyelvű bizonyítványt és biztos alapokon álló nyelvtudást kapsz. 
Ennek egyik biztosítéka, hogy az előkészítő évben nagy óraszámban tanulod a célnyelvet, 
később pedig angol nyelven a matematikát, elektronikát/informatikát és az angol célnyelvi 
civilizáció tantárgyat. (Előkészítő évfolyamra azokat vesszük fel, akik korábban nem, vagy csak 
kis óraszámban tanultak angolul. Akik két tanítási nyelvű képzésben vettek részt, vagy rendel-
keznek B1 szintű nyelvvizsgával, előkészítő év nélkül kapcsolódhatnak be a munkába). 

Sportoló vagy és a sportban tervezed a jövőd?
Számodra is megfelelő képzést kínálunk. A kiváló labdarúgók a Magyar Futball Akadémia osz-
tályába (Honvéd utánpótlás - Bozsik Stadionba kihelyezett oktatás) jelentkezhetnek, a mozgást 
általában kedvelők a másik sport osztályunkba.  Mindkettő a sport ágazatban indul, sok sport-
szakmai tantárggyal és népszerű kimenettel.

Miért jó a szakgimnázium?
A szakgimnáziumi képzés végén érettségit és egyben OKJ végzettséget kapsz. A további szak-
mai képzésbe beszámítjuk előképzettségedet, így további szakirányú, egy éves képzés kereté-
ben egy újabb OKJ szakképesítést is szerezhetsz iskolánkban. Így az öt éves képzésünk során 
két műszaki végzettséggel hagyod el az iskolát. Ha másképp döntesz, közvetlenül érettségi 
után továbbtanulhatsz a felsőoktatásban is. 

Mit adunk még?
• Ha érdeklődsz a katonai, rendvédelmi pályák iránt, jelentkezhetsz a katonasuli programunkba.
• Továbbtanuláshoz a 11. évfolyamtól felkészítést biztosítunk matematikából, fi zikából, elekt-
 ronikából, informatikából, idegen nyelvekből és katonai alapismeretekből az emelt szintű
  érettségi vizsgákra.
• Öko- szemléletű iskolába kerülsz, ahol a környezettudatos életmód mindennapjaid része lesz.
• Tanulmányi- és sport versenyeken indulhatsz, érdekes és hasznos szakkörökön vehetsz részt 
 (pl. robotprogramozás, elektronikus áramkörépítő szakkör, kreatív szakkör).
• Részt vehetsz az iskolai projekt- és iskolanapokon, jelentkezhetsz gólyatáborba, kül- és bel-
 földi tanulmányutakra, katonai túlélőtáborba, télen sítáborba. 
• Szerkesztheted az iskolarádió műsorát, írhatsz cikkeket az iskolaújságba.

Az Egressyben a szakmai képzés hatvan éves múltra tekint vissza. Iskolánkat gyakran 
választják egykori tanítványaink gyermekei is, amely jó referencia. 
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