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1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22. 
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Határ úttól:  
52-es villamossal a Károly utcáig, majd kis séta a Lehet utcán; 
123-as, ill. 123A autóbusszal a Szalárdi Mór utcáig, majd gyalog a Rózsás utcán 

 
Csepelről illetve Pesterzsébet városközpontjától: 

35-ös autóbusszal a Wesselényi utcáig, onnan gyalog a téren át 
 
Kispest, Pestlőrinc és Lajosmizse felől  

36-os autóbusszal az Előd vagy a Lehel utcáig, onnan gyalog 
 
Kőbánya-Kispest vasútállomásról  

148-as vagy 151-es autóbusszal, átszállva az 35-ös autóbuszra a Wesselényi utcáig, majd 
rövid séta 

www.erzsebetibenedek.hu 

 

Napjaink rohanó világa és a sok, oktatást is érintő változás nagyon megnehezí-
ti a diákok és a szülők dolgát, amikor a továbbtanulásról kell gondolkodni. Ez 
nem egyszerű döntés, hiszen a fiatalok jövője múlhat rajta. Tudjuk ezt. 

Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani Önöknek! 
Több évtizedes tapasztalattal és gyakorlattal, magasan képzett oktatókkal 

állunk a minket választók rendelkezésére. 
 
A Benedek olyan diákközpontú intézmény, ahol nem csak magas színvonalú 

oktatás folyik, hanem sok mindent elkövetünk annak érdekében is, hogy tanu-
lóink egész személyiségét fejlesszük és komoly gondot fordítunk arra is, hogy a 
szakképesítést szerzett fiataljaink társadalmi és munkaerő-piaci integrációját 
megkönnyítsük.  

A szakiskolás évfolyamokon habilitációs foglalkozásokat is szervezünk. 
Igény esetén a kollégiumi elhelyezésben segítünk, tanulószobát biztosítunk. 

Napi háromszori étkezésre van lehetőség, akár speciális diétás étrend is igény-
be vehető. 

Szükség esetén gyermekvédelmi, pszichológiai tanácsadással állunk a diá-
kok és családjaik rendelkezésére. 

Tisztelt Szülők és Diákok! 

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2020/21 TANÉVRE 
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Intézményünk a 9. előkészítő évfolyamon az általános képzés mellett nagy hang-
súlyt fektet a szakmai alapozásra, előkészítésre. Célunk, hogy tanítványaink olyan is-
meretek birtokában legyenek, amelyek megkönnyítik számukra a pályaválasztást, azaz 
a szakképzésbe való bekapcsolódást. Szakmai előkészítő foglalkozásaink is ezt szolgál-
ják. 

A szakmacsoportban folyó szakmai előkészítő és alapozó elméleti és gyakorlati okta-
tás területei: alapápolás és adatrögzítés. Az oktatott idegen nyelv az angol. 
 
Ezt az évfolyamot kötelező elvégeznie annak, aki csak nyolcadik osztályos végzettség-
gel rendelkezik! Csak utána van lehetősége a választott szakma tanulására. 

9. ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM 

A tanulmányok megkezdésének alapfeltétele a megfelelő előképzettség (elvégzett 
nyolc osztály vagy 9. előkészítő) és az érvényes szakértői vélemény! 

ISKOLAI ÉLET 

Tanulóink számára mozgalmas diákélet megteremté-

sére törekedünk. Sok sport– és tanulmányi versenyen 

szerepelünk sikeresen! 

Karate csapatunk számos külföldi versenyeken vesz 

részt. Nyaranta evezőstábort, biciklitúrát is szervezünk. 

TERVEZETT SZAKISKOLAI KÉPZÉSEINK 
 
A szakképző évfolyamokon tanulóink az új, komplex rendszerben sajátítják el a 

 Számítógépes adatrögzítő 
 Háztartásvezető 
 Segédgondozó 
 Egészségfejlesztési segítő 

szakmák fortélyait. 
 
Szakmaindításra csak megfelelő számú jelentkező esetén kerül sor. 

 

Iskolánkban a tanulóknak lehetőségük van két szakma 
ingyenes elsajátítására! 

 

SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTŐ (képzési idő: 2 év) 

 

A számítógépes adatrögzítő adatokat kezel, feldolgoz, gépel, táblázatot kezel. Közre-
működik a szervezetek által használt adatok, információk nyilvántartásában, feldol-
gozásában. 
A két év során átadjuk tanulóinknak azokat az ismereteket, melyek birtokában képe-

sek ezeket a feladatokat ellátni.  

A képzés OKJ-s vizsgával zárul. 

HÁZTARTÁSVEZETŐ (képzési idő: 2 év) 

 

Elsődleges feladata saját háztartásának vezetése, családjának ellátása, gyermekeinek 
nevelése, gondozása, beteg családtagjainak ápolása. Ismeretei birtokában képes ide-
gen családok háztartási feladatainak szervezésére, felügyeletének ellátására, illetve 
részfeladatainak elvégzésére. Egyéneknek, családok-, közösségek tagjainak minden-
napi életviteléhez segítséget nyújt (takarítás, gyermek- és beteggondozás, mosás, 
bevásárlás, főzés, felszolgálás, állatgondozási-, kertészeti munkák stb.). Saját takarítá-
si feladatain túl külső takarítási munkákat is ellát.  

A képzés OKJ-s vizsgával zárul. 

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI SEGÍTŐ (képzési idő: 4 év) 

Az egészségfejlesztési segítő tevékenysége során együttműködik az egészségügyi 

szolgálattal, Kapcsolatot tartanak a rászoruló családokkal, segítenek a tartós betegek 

gondozásában is. A krónikus betegek megváltozott szükségleteit figyelemmel kíséri. 

Munkáját szakmai irányítás mellett, elsődlegesen a családok mellett végzi. 

A képzés OKJ-s vizsgával zárul. 

Fontos: MI NEM KÉSZÍTÜNK FEL ÉRETTSÉGIRE! 
CSAK OKJ-s BIZONYÍTVÁNYT ADHATUNK!!  

SEGÉDGONDOZÓ (képzési idő: 2 év) 
 

Elvégzése után az idősek otthonában lehet gondozói munkát végezni. 
A képzés OKJ-s vizsgával zárul. 


