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Diákjaink tanulmányaikat jól megközelíthető kertvárosi környezetben, fiatalos, lendületes
tanári kar segítségével folytathatják. Módszereink játékosak, fő célunk, hogy élményeket is
adjunk a tudás mellé. Sportolóink és informatikusaink képzése is korszerű és
gyakorlatorientált, rengeteg sporteszközzel és jól felszerelt számítógéptermekkel. Mindkét
szakágon az érettségit követően 1 év alatt piacképes szakma szerezhető.
1999 áprilisa óta ECDL vizsgaközpont vagyunk.
Testnevelő tanáraink remek szakemberek, melyet számos városi és országos győzelem
mutat, legyen szó kézilabdáról, kosárlabdáról vagy röplabdáról.
Célunk, hogy értékes embereket képezzünk, akik megállják a helyüket a felnőtt életben. Ehhez
próbálunk segítséget nyújtani azzal, hogy aki többet szeretne gyakorolni, a délutáni
tanulószobán is megteheti.
Eredményeink
Iskolánk a komplex instrukciós program (KIP) minősített iskolája.
A T-TUDOK Tudásmenedzsment és Oktató Központ felmérése alapján tagintézményünk a
második legjobb szakgimnázium lett a 2018/2019-e tanévben. A felmérésben a középszintű
érettségi vizsgák eredményeit, a lemorzsolódási mutatókat és a kompetenciamérések
hozzáadott értékeit vették figyelembe.
A tagintézményünk módszertani munkaközössége Miniszteri Dicséretet kapott 2019-ben.
A XVIII. kerületi Önkormányzat testülete 2020-ban iskolánkat a „PestszentlőrincPestszentimre Kerületért Díj” kitüntetést adományozta a nevelőtestületünknek.
Képzéseink:
Technikus képzés (9-13. évfolyam):
- az öt éves képzés érettségivel és komplex szakmai vizsgával zárul.
- 11. és a 12. évfolyamán a nyári szünetben a sport ágazaton tanulóknak összefüggő
szakmai gyakorlaton kell részt venni,
Választható szakmák:
Informatika ágazati képzés:
- szoftverfejlesztő és -tesztelő (tagozatkód: 1201, szakképesítés száma: 506131203)
Sportágazati képzés:
- fitness-wellness instruktor (tagozatkód: 1202, szakképesítés száma: 510142001)
- sportedző (labdarúgás) - sportszervező (tagozatkód: 1203, szakképesítés száma:
510142002)

Felvételi eljárás rendje
Minden képzésünkre a 7. év végi és 8. osztályos félévi eredmények számítanak.
A hozott pontokat a magyar nyelv, az irodalom, a történelem, a matematika és a tanult idegen
nyelv tantárgyak osztályzatai adják. Megjegyzés: bármelyik megjelölt tantárgyból való
felmentés esetén ágazatonként módosul a beszámított tantárgy, egy mentesített tantárgy
esetén az informatika ágazaton informatika, a sport ágazaton biológia, két mentesített tantárgy
esetén informatika ágazaton informatika és fizika, sport ágazaton biológia és kémia.
A szerzett pontokat a központi felvételi írásbeli 0,8-es szorzóval számított eredménye és az
iskolai szóbeli elbeszélgetés értékelése teszik ki. A felvételi elbeszélgetés témakörei:
 Iskolaválasztás/tagozatválasztás (tervek a jövőre)
 Kedvenc szaktárgyak, tanulási módszer
 Szabadidő, hobbi, sport
 Környezettudatosság
 Idegen nyelv tanulásának fontossága.
 Tájékozottság a választott képzésről.
A felvételre jelentkezéskor csatolni kell az esetleges szakértői (SNI-s, BTM-s) véleményt is,
mert az iskola csak az integráltan nevelhető-oktatható egyéb fejlődési zavarú tanulók közül a
tanulási zavarral (kivétel discalculia) rendelkező tanulók esetén rangsorol, figyelem és
magatartási zavarral küzdő tanulót nem vesz fel.
Felvételt kizáró okok bármelyike elégséges az „Elutasítva” besoroláshoz:
Minden ágazaton:
Változó vagy hanyag a magatartás és/vagy a szorgalom minősítése.
8. év végi bukás bármely tantárgyból.
Informatika ágazaton:
Diszkalkulia.
Sport ágazaton:
Közepes vagy rosszabb osztályzat testnevelésből.
A FITNESS-WELLNESS INSTRUKTOR ÉS A SPORTEDZŐI KÉPZÉSEN EGÉSZSÉGÜGYI
MEGFELELÉS SZÜKSÉGES!
Megnevezés
technikum (szoftverfejlesztő és -tesztelő)
technikum (fitness-wellness instruktor)
technikum
sportedző (labdarúgás) -sportszervező

Tagozatkód
1201
1202
1203

További részletes tájékoztatás az iskola honlapján (http://poganysuli.hu/) érhető el.

