


Ki ne szeretne úgy iskolába járni, hogy ott jól érzi magát? Mert
olyanok a körülmények, a társak, az oktatók, egyáltalán a légkör, ami
mindezt biztosítja? Persze a szükséges tudást meg kell szerezni, és
elkerülhetetlen némi vágyat érezni az iránt, amivé szeretnénk válni. 

Reményeim szerint az elmúlt évek alatt nagyon sokat tettünk azért,
hogy ez így lehessen. De ez csak a mi elszántságunkból adódóan nem
sikerülhet, szükségünk van olyan diákokra, akik hozzánk hasonlóan
képzelik el középiskolai éveiket. 

Egy olyan közösségnek lehetnek részesei, akik mind szakmai előre
haladásukban, sportolási lehetőségeikben, tehetségük
kibontakoztatásában támogatást és figyelmet kaphatnak.

A pályaválasztás egy útelágazás. Az első és nem az utolsó. Mi abban 
segítünk, hogy legjobb tudásunk szerint támogassuk és egyengessük
a megkezdett utat. 

Több mint 30 év után megújult, színes képzési palettával, minden
szakmában ösztöndíjjal várunk benneteket! 

Így ismeretlenül is bízom benne, hogy hamarosan ismerősökké
válhatunk! 

Várunk benneteket szeretettel iskolánkba, hogy az új tanévet együtt
kezdhessük el!



Technikum
A technikum a minőségi szakmai oktatás helyszíne. A megszerezhető
technikusi  szakképzettség  középvezetői  szintű  ismereteket biztosít. Az
ötéves képzés egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit.
Matematikából, magyarból, történelemből és egy idegen nyelvből
ugyanazt a tananyagtartalmat, ugyanolyan óraszámban kell
elsajátítanod, mint a gimnáziumban. A technikumban érettségizőnek
nem kell ötödik érettségi tantárgyat választani, mivel a szakmai vizsga
beszámít az érettségi tantárgyai közé, ráadásul emelt szintű
érettséginek felel meg. Matematikából, magyarból és történelemből
előrehozott érettségi vizsgát lehet tenni a negyedik tanév végén, így
nem kell egyszerre csak három tantárgyból érettségizni. Ezután az
ötödik tanév végén idegen nyelvből kell már csak érettségizni és
emellett szakmai vizsgát tenni. Az öt év elvégzése után egyszerre kapod
kézbe az érettségi bizonyítványt és a technikusi oklevelet. Mindemellett,
ha technikumi képzésen tanulsz végig ösztöndíjat fogsz kapni, havi
rendszerességgel. Tanulmányaid során az első két évben ágazati
alapoktatásban részesülsz, ami egy ágazati alapvizsgával zárul a
második év végén. Ha sikeres a vizsgád, bármelyik szakma tanulására
lehetőséged nyílik az adott ágazatból, így a képzések között az
átjárhatóság is biztosított. A következő három évben pedig a választott
szakma elsajátítása következik, ami részben az iskolában részben pedig
duális képzőhelyen történik.



Szakképző iskola
A szakképző iskola három éves, itt képezzük a
szakmák mestereit. Az ágazati ismereteket adó
első év után történik a szakmaválasztás. A sikeres
ágazati alapvizsga után, bármelyik szakma
tanulására lehetőség nyílik az adott ágazatból, így
a képzések között az átjárhatóság is biztosított. A
harmadik év végén a tanulók szakmai vizsgát
tesznek, majd két év alatt esti tagozatos képzésen
érettségi vizsgát szerezhetnek. A tanulók képzése a
második évtől részben az iskolában, részben pedig
a duális képzőhelyen történik.  A szakképző
iskolába járó tanulók havi rendszerességgel
ösztöndíjban részesülnek.



Divatszabó
2021/2022-es tanévben induló 

kreatív ágazati
3 éves szakképző iskolai képzés ösztöndíjjal.

A divatszabó a szín és formai
divatirányzatoknak megfelelő egyedi vagy

konfekcionált öltözéket állít elő. 

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel
a divat, az új öltözködési trendek kihívásai,

szereti a textíliákat és azokkal szívesen
dolgoznak.

A szakma elsajátításához fontos a jó
kézügyesség, esztétikai érzék, színlátás,

szemmérték, kreativitás, digitalizáció iránti
érdeklődés.



Rendészeti őr
2021/2022-es tanévben induló

rendészet és közszolgálat ágazati
3 éves szakképző iskolai képzés ösztöndíjjal.

A képzési folyamat során  a rendészeti őr
megismerkedik a magánbiztonsági szolgáltató

szervezetek, a büntetés-végrehajtás, a
katasztrófavédelem-tűzoltóság, valamint a
rendőrség tevékenységének legfontosabb

elemeivel.

Ajánlott azon fiatalok számára, akik éreznek
magukban elhivatottságot a közrend, közbiz-

tonság területén az emberek mindennapi
biztonságos életkörülményeinek

fenntartásához.



Fodrász
2021/2022-es tanévben induló

szépészet ágazati
5 éves technikumi képzés ösztöndíjjal.

A  szakmához  tartozó  szolgáltatások 
 magukba  foglalják  a  haj,    a  fejbőr,  az 

 arcszőrzet formázását, tisztítását,
ápolását, a különböző hajvágásokat, a vizes

és száraz haj formázását, a haj tartós
formaváltoztatását, színváltoztatását,
alkalmi frizura készítését, tanácsadást.

Ajánlott  minden  fiatal  számára,  aki  szeret  
emberekkel  foglalkozni,  mások  esztétikus
megjelenéséhez  hozzájárulni,  a  változó  és 
 folyamatosan  fejlődő  termékek,  eszközök
segítségével a divatot ismertetni, ajánlani,

irányítani.



Kozmetikus
technikus

2021/2022-es tanévben induló
szépészet ágazati

5 éves technikumi képzés ösztöndíjjal.

A kozmetikus technikus kozmetikai alap- és
kiegészítő műveleteket végez, diagnosztizál,
kezelési  tervet  állít  össze,  professzionális 
 kozmetikumokkal  dolgozik.  Hozzájárul  és
támogatja az ápoltság, higiénia, szépség és

egészség megőrzését.

Ajánlott  minden  fiatal  számára,  aki  szeret 
 emberekkel  foglalkozni,  mások  esztétikus

megjelenéséhez hozzájárulni.

A szakma elsajátításához fontos a
formaérzék, térlátás, kézügyesség,
kreativitás, állóképesség és kiváló

kommunikációs készség.



Szoftverfejlesztő
és -tesztelő

2021/2022-es tanévben induló
informatika és távközlés ágazati

5 éves technikumi képzés ösztöndíjjal.

A szoftverfejlesztő és -tesztelő olyan
szakember, aki képes webes- és asztali

alkalmazást (szoftvert) tervezni,
fejleszteni, tesztelni és dokumentálni. A

programozási feladatokon  túl 
 adatbázisok  tervezését  és  kezelését  is 

 elvégzi.

Ajánlott minden fiatal számára, akit az
informatikai szoftverek világa nemcsak

vonz, hanem azok fejlesztése,
tökéletesítése is érdekel.



Közszolgálati
technikus

2021/2022-es tanévben induló
rendészet és közszolgálat ágazati

5 éves technikumi képzés ösztöndíjjal.

A közszolgálati technikus megismerkedik a
kormányhivatalok

tevékenységrendszerének, a magánbiztonsági
szolgáltató szervezetek, a büntetés-végrehajtás,

a katasztrófavédelem-tűzoltóság, valamint a
rendőrség tevékenységének

legfontosabb elemeivel.

Ajánlott azon fiatalok számára, akik éreznek
magukban elhivatottságot az államigazgatás, a

közigazgatás, a közrend, a közbiztonság, a köz- és
magánbiztonság területén az emberek mindennapi
biztonságos életkörülményeinek biztosításához és

fenntartásához.



Divat-, jelmez- és
díszlettervező

2021/2022-es tanévben induló
kreatív ágazati

5 éves technikumi képzés ösztöndíjjal.

A divat-, jelmez- és díszlettervező technikus vizuális műveltséggel,
fejlett forma- és színérzékkel,  rajzi-,  festészeti-,  művészeti-  és 

 öltözködési-,  valamint  bútortörténeti  ismeretekkel rendelkezik, aki
öltözék, színházi vagy filmes jelmez-kivitelezési tudással is

rendelkezik, ért a díszlet-kivitelezés minden fázisához.

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a divat, az öltözködés és
rendelkezik az ehhez szükséges alkotó fantáziával. Szereti a színház,

a drámairodalom, a film és a színészek világát, valamint szeret
emberekkel együttműködve alkotó munkát végezni.



Színház- és
rendezvénytechnikus

2021/2022-es tanévben induló
kreatív ágazati

5 éves technikumi képzés ösztöndíjjal.

A színház- és rendezvénytechnikus aktívan részt vesz rendezői
és tervezői instrukciók alapján a létrejövő színházi előadások

színpadtechnikai folyamatában.

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a színház színes
világa, egy színpadi produkció, vagy rendezvény

színpadtechnikai megvalósulása, lebonyolítása és nem riasztja
el a rendszeres esti elfoglaltság.



Fotográfus
2021/2022-es tanévben induló

kreatív ágazati
5 éves technikumi képzés ösztöndíjjal.

A  fotográfus  kreativitásra  épülő,  széles  
körben  használható,  változatos  szakma.  

Magában foglalja  a  fényképezés,  a 
 labormunka,  a  számítástechnika, 

 videófelvétel-készítés  területét. Széles
körű alapismeretekkel rendelkezik,

amelynek révén nem csak a szolgáltatás
valamennyi területén, hanem a művészi

pályán is sikeres lesz. Széles körű műszaki
és technikai, esztétikai és művészeti

ismeretekkel rendelkezik.

Ajánlott  minden,  változatosságot  kereső  
fiatal  számára,  aki  kreatív  ötletekkel, 

 képi gondolkozással szeretne alkotni.



Cím: 5000 Szolnok, Áchim András utca 12-14.
Weboldal: szolmusz.hu/kreativ
E-mail: kreativ@szolmusz.hu
Telelfon: +3620/588-1447
Iskolánk OM azonosítója: 203056/021


