
Hová tovább 8. után?  

Tisztelt Szülők, Diákok! 

Nem könnyű meghozni a döntést egyik családban sem, 

hogy milyen irányban folytassa tanulmányait a gyermek 

az általános iskola befejezése után. Nagy dilemmát 

okozhat, hogy vajon a gimnázium vagy a szakképzés felé 

induljanak. 

Megpróbálunk segíteni ebben a döntésben azzal, hogy 

bemutatjuk a szakképzésben és az iskolánkban rejlő 

lehetőségeket részletesebben. 

A szakképzésről általában a tájékoztató második felében olvashatnak.  

 

Miért épp az Egressy?  

Miért érdemes minket választani?  

Amit kínálunk leendő tanulóinknak: 

Versenyképes, keresett szakmákat oktatunk → 

könnyű elhelyezkedés, jó kereseti lehetőség. 

Elektrotechnika és elektronika ágazat: 

 Elektronikai technikus (5 0714 04 03) 

 Ipari informatikai technikus (5 0714 04 

05) 

Informatika és távközlés ágazat 

 Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus (5 0613 12 02) 

 vagy Szoftverfejlesztő és -tesztelő (5 0613 12 03) 

Sport ágazat 

 Sportedző (testépítő-fitnesz)-sportszervező (5 1014 20 02) 

Lehetőség nyílik Frissítő-relaxáló masszőr tanúsítvány megszerzésére. 

Magyar Futball Akadémiával (Honvéd FC utánpótlás) együttműködésben 4 éves 

gimnáziumi képzés. 

 

 

 

Magas szintű, használható nyelvtudást 

biztosítunk – a két tanítási nyelvű 

osztályunkban a kimentkor C1 komplex 

felsőfokú nyelvvizsgával végezhetnek 

tanulóink. 

 

 

 

 

 



A tanórákon kívül sok egyéb programot 

szervezünk iskolán belül és kívül: 

- Erasmus pályázatokban 

részvétel 

- nyelvi tanulmányutak 

- kulturális programok (színház, 

múzeum, mozi) 

- kirándulások  

- iskolanapok 

- projektek megvalósítása 

- gólyatábor, sítábor, vízi-evezős 

tábor 

 

 

 

 

 

 

Kiemelten kezeljük a tehetséges tanulók előre jutását:   

 versenyekre felkészítés 

 emelt szintű érettségire felkészítés 

 nemzetközi pályázatokban részvétel 

 utazás 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odafigyelünk a hátránnyal induló, lemaradó, szakvéleménnyel rendelkező tanulókra: 

- egyéni vagy kiscsoportos felzárkóztatás 

- egyéni vagy kiscsoportos foglalkozások fejlesztő pedagógusok 

irányításával  

- a szakvélemények javaslatainak figyelembe vétele 

 



 

 

Folyamatosan bővülnek céges 

kapcsolataink és együttműködéseink (pl. 

FESTO, P&G, FLEX, BKK, 

Bravogroup). Az együttműködés 

keretében gyakoriak a gyárlátogatások. 

 

 

 

 

 

 

 

Kadét programunkat  (elmélet, gyakorlat 

a HM Budapest Dandárral 

együttműködésben) azoknak ajánljuk, 

akik érdeklődnek a katonai vagy 

rendvédelmi pálya iránt, vagy csak 

érdekesnek találják, hogy 

foglalkozhatnak ilyen témákkal. A 

foglalkozásokat pedagógus  

végzettséggel is rendelkező katonatiszt 

tartja.  

 

És ez még nem minden! 

 

 

 

 

Iskolánk Zugló szívében, zöld környezetben található, 

ahová kiváló a közlekedés minden irányból. Örs vezér tere 

felől a 3-as és 62-es villamos/32-es busz, Bosnyák tér felől 

3-as és 62-es villamos/32-es busz, a 2-es metró (Stadionok 

megállótól) a 77-es troli). Közepes méretű iskola 500 

nappali tanulóval, családias, barátságos légkör jellemzi. 

 

 

 

 



 

 

 

Öko iskolaként működünk, ezt a szemléletet 

átadjuk, illetve erősítjük tanulóinkban. A 

szelektív hulladékgyűjtés, a növények 

szeretete és gondozása, a „Zero waste” 

program megismertetése, a környezetünk 

tisztán tartása, a fenntartható fejlődésre 

törekvés eredményes területünk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiszteljük a hagyományokat, a 

nemzeti és más ünnepekről való 

megemlékezés mellett az iskola 

hagyományait is folytatjuk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A nagy, évtizedes fákkal körülvett belső udvar 

alkalmas a kikapcsolódásra a szünetekben. A 

sportudvar lehetővé teszi a különböző sportok 

művelését (kosárlabda, foci, röplabda).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az épület állagának és tisztaságának 

fenntartásáról jól működő technikai 

csapatunk gondoskodik. 

 

 

 

 

 

 

 

A tanulók nevelését-oktatását magasan képzett, elkötelezett és nagy arányban 

tanulócentrikus, empatikus és jó humorú tanárok végzik. Az iskola vezetősége és 

nevelőtestülete elérhető, megszólítható a tanulók által, kisebb-nagyobb problémáik 

meghallgatásra találnak. 

 

Mindennapi munkánkat heti egy alkalommal pszichológus, heti 1 alkalommal szociális 

munkás segíti. 

 

Az Alapítvány az Egressy Gábor Iskoláért a tanulók utaztatásában, jutalmak 

biztosításában, a korszerű oktatási környezet megteremtésének segítésében dolgozik 

együtt az iskolával. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amit elvárunk leendő tanulóinktól: 

 Motiváció a fejlődésre, tudásvágy, igényesség  

Kreativitás 

Céltudatosság 

Csoportban való együttműködési készség 

Mások elfogadása, tisztelete 

Egyenesség, korrektség 

Az iskola és a képzőhelyek szabályainak betartása 

 

Ha ez megvan, a többit mi adjuk! 

 

Kérjük, látogassák meg honlapunk többi menüjét is, nézegessék az információkat, képeket, 

tananyagokat, és ezáltal is ismerjenek meg jobban bennünket. 

Ha tetszünk, keressenek a nyílt napokon, Nyitott kapuk rendezvényeken, a Szakmák éjszakáján 

és kérdezzenek bátran! 

 

Várjuk Önöket érdeklődőként és leendő diákjainkként. 

 

 

Továbbtanulási lehetőségek az általános iskola után. 

GIMNÁZIUM 

A gimnáziumi képzést szinte mindenki jól ismeri. Erős közismereti oldal, két idegen nyelv 

tanulása, közép-vagy emelt szintű érettségi 4 év alatt (a nyelvi előkészítő/két tanítási nyelvű 

osztályokban 5 év). Nem kell tudni 8. után, milyen pályát is választana szívesen a diák, ezt a 11-

12. évben az emelt óraszámban tanult tantárgyak választásakor fogja eldönteni. 

Érettségi után több lehetőség adódik  →  továbbtanulás BSC (hazai vagy külföldi felsőoktatási 

intézmény) 

↓ 

szakképzés - 2 év alatt érettségire épülő bármilyen szakma 

megszerzése (technikusi szint) 

↓ 

munkába állás (ez a legkevésbé előnyös választás egy érettségivel) 

 

SZAKKÉPZÉS 

„Mi oktatjuk a jövőt!” A szakképzés a jövő lehetősége, élj vele Te is!” 

A szakképzés rendszerét kevesen látják át, mivel komplexebb képzést nyújt. 

A 2020/21. tanévtől a szakképzésben strukturális változások kezdődtek, ami alá van rendelve az 

Ipar 4.0 (4. Ipari forradalom) elvárásainak.  



Az általános iskolát befejező tanulók különböző ágazatokba jelentkezhetnek (pl. informatika és 

távközlés, Elektrotechnika és elektronika, sport, bányászat és kohászat, gépészet, egészségügy, 

élelmiszeripar, rendészet és közszolgálat, szociális, stb.) 

Két szintje van az ágazati szakképzésnek: a szakképző iskolák és a technikumok. 

A szakképző iskolákban a képzés 3 éves, a szakma megszerzése után további két év alatt 

szerezhetnek érettségit a diákok, amennyiben szeretnének, de ez nem kötelező. A szakmájukat 

magas szinten művelő mesterek kerülnek ki ebből az iskolatípusból. 

A technikumokban a képzés 5 éves (a nyelvi előkészítő /két tanítási nyelvű osztályokban 6 éves), 

érettségi bizonyítványt és a szakmai végzettséget tanúsító technikusi oklevelet az utolsó év végén 

kapják meg. A szakmai végzettség emelt szintű vizsgának minősül és egy emelt szintű idegen 

nyelvvizsgával a B2 komplex középfokú nyelvvizsga is megszerezhető. Ha a minőségi és 

magasabb szintű képzettség a cél, akkor a technikum a megfelelő választás, amely középvezetői 

szintű ismereteket biztosít.  

Mindkét iskolatípus alapoktatással indul, a szakképző iskolákban ez egy év, a technikumokban 

kettő. Az összehangolt ágazati tartalomnak köszönhetően lehetőség van váltani a két iskolatípus 

között az alapok elsajátítása után. Mindkét iskola típusnál a képzésbe bekapcsolódnak cégek, 

vállalatok, Ágazati Képző Központok, biztosítva ezzel a duális képzés lehetőségét, az ipari 

környezet megjelenését az oktatásban. 

Az alapozás után, a 11. évfolyamon kezdődik a választott szakma szakirányú oktatása.  

A technikumban ugyanazokat a közismereti kötelező érettségi tantárgyakat tanulják, azonos 

tartalommal, mint a gimnazisták (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen 

nyelv), emellett a szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyak a 11. évfolyamtól kezdve 

magasabb óraszámban lesznek jelen. 

A 12. év végén lehet előrehozott érettségi vizsgát tenni magyar nyelv és irodalomból, 

történelemből és matematikából (de érettségi bizonyítvány ekkor még nem kapnak). Az ötödik 

érettségi tantárgy lesz a szakmai vizsga. Az idegen nyelv és a szakmai vizsga letételére a 13. év 

végén kerül sor.  

A tanulók számára ösztöndíjrendszert dolgoztak ki, amelynek mértéke a 11-13. évfolyamon 

már a tanulmányokban elért eredménytől is függ.  

A technikumi végzettséggel előnybe kerülnek a tanulók a felsőfokú szakirányú továbbtanulás 

esetén. Ennek pontos kidolgozása még folyamatban van. 

A vizsgák után itt több lehetőség adódik  →  továbbtanulás BSC (hazai vagy külföldi 

felsőoktatási intézmény) – szakirányban előnyök 

↓ 

szakképzés -2 év alatt egy újabb szakma, vagy tanfolyamokon 

résszakképesítések megszerzése (akár munka mellett is) 

↓ 

munkába állás –kiváló feltételekkel nagy vállalatoknál vagy KKV szektorban, vagy önálló 

vállalkozás kiépítése 


