Karcagi SZC
Nagy László Gimnáziuma,
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma
203040

Iskolánk pedagógiai hitvallása: „Az iskola arra való, hogy az ember, bármilyen adottságú is,
megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét,
megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit
szeretni fog.”
(Szent-Györgyi Albert)

Gimnázium és
Szakgimnázium (Technikum)
Kunhegyes
Kossuth Lajos utca 30-32.

Szakközépiskola
(Szakképző iskola)
Kunhegyes
Kossuth Lajos utca 15-17.

Iskolánk a Neumann János Számítógép Tudományi Társaság akkreditált
ECDL vizsgaközpontja

Amiért érdemes iskolánkat választani
Iskolánkra jellemző a családias légkör, a tanulók problémáira érzékeny tantestület, az egyéni
képességek feltárása és kibontakoztatása, a tehetséggondozás, a továbbtanulásra akár egyéni, akár
csoportos felkészítés, ugyanakkor a felzárkóztatás és a hátránykompenzációs törekvések. Megragadunk
minden pályázati lehetőséget, amellyel tantestületünk szakmai és pedagógiai eszköztárát bővíthetjük,
intézményeink oktatási környezetét fejleszthetjük, tanulóinkat új ismeretekhez illetve élményekhez
juttathatjuk.
Kínálatunkban előnyként emeljük ki a sokszínű szakmaválasztékot a szakközépiskolai (szakképző
iskolai) képzésben, valamint az érettségire való felkészítés több formáját: a hagyományos gimnáziumi
oktatást, a szakgimnáziumi (technikumi) képzést, a szakközépiskola szakképző évfolyamait követő
érettségire felkészítő képzést és a felnőttoktatás keretében esti munkarend szerint szervezett
gimnáziumi képzést.
Mindkét oktatási helyszínünkön rendelkezünk saját tornateremmel. A sportszerető diákok több
sportágban is találnak edzési lehetőséget: röplabda, torna, labdarúgás, kézilabda, gyeplabda,
tollaslabda. Intézményünkben órarendi keretben biztosítunk gyógytestnevelő irányításával szervezett
gyógytestnevelési foglalkozásokat.
Tantestületünk nagy hangsúlyt helyez a hagyományápolásra. Évente megrendezésre kerül a Gólyahét
és Gólyaavató, az iskolánk névadójának emléke előtt tisztelgő Nagy László Napok és Nagy László Bál.
Legszebb rendezvényeink: a Szalagavató Ünnepség, a végzősök utolsó tanítási napján a
Bolondballagás, a Díszebéd és természetesen a Ballagás.
A mindkét telephelyünkön működő Diákönkormányzat programjaival kiegészíti és színesíti az iskolai
rendezvények sorát.
Évek óta koordináljuk, és sikeresen pályázunk a hátrányos helyzetben élő diákok számára kiírt
„Útravaló Ösztöndíjprogramban” az „Út a szakmához” és „Út az érettségihez” alprogramokban.
Komoly anyagi segítséget jelent diákjainknak a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj, mely a hiányszakképesítések körébe tartozó szakképesítésre felkészítő, államilag támogatott nappali, iskolai
rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók részére, tanulmányi eredményük alapján nyújtható.
A bejárást vállalni nem tudó vidéki tanulóinkat kollégiumunkban tudjunk elhelyezni.
Több sikeres pályázat eredményeként az intézménybe járó diákok számára olyan méltányos oktatási
környezet kialakítása valósult meg, mely biztosítja az esélyegyenlőséget a nálunk tanuló diákok
számára is.
Tanulóink eredményesen szerepelnek megyei, országos tanulmányi és sportversenyeken,
pályázatokon.
Célunk olyan fiatalok nevelése, akik az itt megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek,
jártasságok, készségek és erkölcsi értékek birtokában meg tudnak felelni a felsőoktatás által
eléjük támasztott követelményeknek, a középfokú és alapfokú szakképzés elvárásainak, a szakma
kihívásainak, ezzel eredményes megjelenésük a munkaerő-piacon.
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Iskolánk képzési kínálata a 2019/2020. tanévre
(Induló tagozatok – belső tagozatkódokkal, illetve a megszerezhető szakképesítések)
A felvételi eljárás során külön felvételi vizsgát nem tartunk, a jelentkezők rangsorolásának
alapja a 7. év végi és 8. félévi tanulmányi eredmények.
A középiskolába való jelentkezés határideje: 2020. február 19.
Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatalának határnapja: 2020. március 16.
Felvételről és az elutasításról szóló értesítések megküldése az általános iskoláknak és a
tanulóknak: 2020. április 30.
Fogadjuk az illetékes szakértői bizottság, illetve a nevelési tanácsadó által kiadott szakértői
vélemény alapján az SNI és BTMN-es tanulókat. Kérésre az intézmény igazgatója értékelés és
minősítés alóli mentesítést biztosít, melyhez a szakértői véleményben foglaltak az irányadóak.
Az érintett tanulók részére rehabilitációs és fejlesztő foglalkozásokon - egyéni fejlesztési terv
alapján – gyógypedagógus segítségével biztosított a felzárkóztatás.
A gyógytestnevelési foglalkozások helyszínét is biztosítjuk.

Gimnázium
 Megszerezhető végzettség:

3301

Általános tantervű
gimnáziumi képzés
(4 év)

érettségi bizonyítvány,





választható pénzügyi, vagy honvédelmi alapismeretek irányultság,
a választható I. és II. idegen nyelvek: angol, német,
a 11-12. évfolyamokon felkészítés közép és emelt szintű érettségire,
ECDL vizsgára felkészítés és vizsgáztatás.
Felvehető létszám 34 fő

Szakgimnázium (technikum)

Szakgimnáziumi
(technikumi) képzés

3302

Technikum
gépészet ágazat
(4+1 év)

A technikusképzés 5 éves. Az első két év ágazati ismereteket adó képzése után
a második ciklusban duális képzés folyik. A képzés időszakában a
tanulószerződés átalakul munkaszerződéssé, amely a képzés alatt jövedelemhez
juttatja a tanulót. Érettségi vizsgát négy kötelező közismereti tárgyból tesznek a
diákok, az ötödik érettségi tárgyuk a technikusi szakképesítés szakmai vizsgája
lesz. A tanulók a 13. év végi sikeres vizsga után két végzettséget igazoló
bizonyítványt kapnak: kézhez kapják az érettségi bizonyítványukat, és a
technikusi végzettséget igazoló oklevelüket.
 Idegen nyelv: angol vagy német
 11-12. évfolyamon felkészítés közép és emelt szintű érettségire.
 ECDL vizsgára felkészítés és vizsgáztatás.
Megszerezhető végzettségek:

érettségi bizonyítvány,
54 521 09 Gépésztechnikus végzettséget igazoló
oklevél.
Felvehető létszám 13 fő
Megszerezhető végzettségek:

3303

Technikum
közgazdaság ágazat
(4+1 év)

érettségi bizonyítvány,
54 344 05 Vállalkozói ügyviteli ügyintéző
végzettséget igazoló oklevél.
Felvehető létszám 13 fő
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Szakközépiskola (szakképző iskola)
Szakközépiskolai (szakképző
iskolai) képzés

 Képzési idő: 3 szakképző évfolyam, melyek elvégzése után
nyitott a lehetőség az érettségi bizonyítvány vagy akár a
technikusi képzettség megszerzésére.
 Idegen nyelv: angol vagy német.

34 582 03 - Épület- és szerkezetlakatos

3304
Gépészet szakmacsoport

Felvehető létszám 12 fő

3305

34 521 06 - Hegesztő

3306

34 541 14 - Hentes és húskészítmény készítő

Felvehető létszám 24 fő

Élelmiszeripar
szakmacsoport

Felvehető létszám 12 fő

3307

34 541 05 - Pék

3308

34 582 04 -

3309

Felvehető létszám 12 fő

Építészet szakmacsoport

Kőműves
Felvehető létszám 14 fő

Szárazépítő
Felvehető létszám 12 fő

3311

Faipar szakmacsoport

3312

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
szakmacsoport

34 543 02 - Asztalos
Felvehető létszám 12 fő

34 341 02 - Kereskedelmi értékesítő
Felvehető létszám 28 fő

34 811 01 - Cukrász

3313

3315

34 582 14 34 582 10 -

3310

3314

Festő, mázoló, tapétázó
Felvehető létszám 12 fő

Felvehető létszám 12 fő

Vendéglátás-turisztika
szakmacsoport

34 811 08 - Pincér – vendégtéri szakember
Felvehető létszám 16 fő

34 811 04 - Szakács
Felvehető létszám 16 fő

A szakközépiskola (szakképző iskola) szakképző évfolyamainak elvégzése
után nyitott a lehetőség az érettségi bizonyítvány vagy akár a technikusi
képzettség megszerzésére.
Iskolánk ECDL vizsgaközpont
Az általános képzéssel egyidejűleg – bármelyik iskolatípus tanulói számára –
párhuzamosan megszerezhető az ECDL (Európai Számítógép-használói)
bizonyítvány.
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Fontos információk:
Iskola neve:

Karcagi SZC Nagy László Gimnáziuma, Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma

OM azonosító:

203040

Igazgató neve:

Metzinger Ferenc

Továbbtanulási
felelős

Dr. Pénzes István igazgatóhelyettes

Iskola /székhely/
címe:

5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 15-17.

Telefon:

59/530-177 - Szakközépiskola (szakképző iskola)
59/530-150 - Gimnázium, Szakgimnázium (technikum)

Tel/Fax:

59/530-178; 59/530-149

E-mail:

igazgato@nagylaszlo-khegyes.sulinet.hu

Internet:

www.nlki.hu
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