Képzési kínálatunk a 2020/2021-es tanévre
érettségizetteknek

Jelentkezési lap az iskola honlapjáról letölthető, vagy a
tagintézmény titkárságán átvehető.

Szakképesítés (nappali képzés):
 Gyakorló ápoló

Jelentkezési határidő: 2020. május 29.

(SZJ: 5 0913 03 04)

- felnőtt betegápoló,
- csecsemő- és gyermekápoló,

Nyílt nap:

- mentőápoló
 Egészségügyi asszisztens

(SZJ: 5 0913 0 302)

- gyógyszertári asszisztens
 Rehabilitációs terapeuta

(SZJ: 5 0923 03 09)

- gyógymasszőr,
 Kisgyermekgondozó-, nevelő

(SZJ: 5 0922 22 02)

 Fitness-wellness instruktor

SZJ: 5 1014 20 01)

 Pedagógiai és családsegítő munkatárs(OKJ:54 140 02)
 Ápoló

2020. március 10. 14.00

(OKJ: 55 723 01)

2020. március 11. 14.00
Az iskola címe: 6000 Kecskemét, Nyíri út 73.
Telefon: 76/492-104, Fax: 76/492-112

(gyakorló ápoló szakképzettséggel rendelkezők számára)

Az érettségire épülő képzések általános jellemzői:









A jelentkezés feltételei: érettségi bizonyítvány,
egészségügyi alkalmasság
A képzéseink során az idegen nyelvoktatás
keretében angol vagy német nyelv tanulását
választhatja a tanuló.
A képzések szakmai vizsgával zárulnak. A sikeres
szakmai vizsga után a tanulók OKJ-s bizonyítványt
kapnak.
A gyakorló helyeket a tagintézmény biztosítja.
A képzések csak elegendő számú jelentkező esetén
indulnak.

Honlap: www.szent-gyorgyi.hu
E-mail: szgya@kecskemetiszc.hu
Facebook: Szent-Györgyi Albert Szakgimnázium és
Szakközépiskola - EÜ
Igazgató: Pongóné Kovács Erika
Gyakorlati oktatásvezető: Tarnóczi Márta Ibolya

A RÉGIÓ
SZAKKÉPZŐ
CENTRUMA
M i n d e n k i n á l u n k t a n u l!

Kecskeméti Szakképzési Centrum
Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája
(6000 Kecskemét, Nyíri út 73.)

Beiskolázási tájékoztató
az érettségi vizsgával rendelkezőknek
(nappali képzés)
a 2020/2021-es tanévre
OM intézmény-azonosító: 203041

FELNŐTT BETEGÁPOLÓ
A gyakorló ápoló korszerű elméleti
tudással és gyakorlati tapasztalattal
rendelkezik, kompetencia szintjének
megfelelően, felelősen vesz részt az
egészségügyi ellátás megelőző-,
gyógyító-, gondozó- és rehabilitációs
folyamataiban.

GYÓGYMASSZŐR
A gyógymasszőr egészségügyi
intézményekben a szakorvos utasítására
és felügyelete mellett, diagnózis alapján,
gyógymasszázst, nyirokmasszázst,
passzív kimozgatást és reflexzóna
masszázst végez.

KISGYERMEKGONDOZÓ, -NEVELŐ
A kisgyermekgondozó,- nevelő a 0-3 éves korú gyermekek
ellátását az erre a korosztályra
szakosodott
gyermekintézményekben
önállóan végzi.
Tanulmányi idő: 2 tanév.

Tanulmányi idő: 2 tanév
Tanulmányi idő: 2 tanév

PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS
CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ

GYÓGYSZERTÁRI ASSZISZTENS

Részt vesz a megelőző, gyógyító,
gondozó és rehabilitációs
folyamatokban kompetencia szintjének
megfelelően. Korszerű szemlélettel és
gyermekszeretettel vesz részt a beteg
gyermekek ápolásában, gondozásában.

A gyógyszertári asszisztens a
gyógyszerész munkáját segíti a
gyógyszertárakban.
Gyógyszertechnológiai, ügyviteli és
üzemviteli résztevékenységeket
végez.

A pedagógiai asszisztensnek széleskörű
szakmai ismeretekkel kell rendelkeznie,
hiszen több különböző területen is helyt
kell állnia. Folyamatosan támogatja a
pedagógusokat,
a
gyermekekkel
közvetlenül találkozik, foglalkozik velük
és adminisztratív feladatokat is ellát.

Tanulmányi idő: 2 tanév

Tanulmányi idő: 2 tanév

A tanulmányi idő: 2 tanév

MENTŐÁPOLÓ
A gyakorló mentőápoló a
sürgősségi betegellátás területén
tevékenykedik csapat tagjaként
(orvos vagy mentőtiszt
irányításával), illetve önállóan
vesz részt a betegek mentésében
és ellátásában.

ÁPOLÓ

FITNESS-WELLNESS INSTRUKTOR
A fitness-wellness instruktor a
rekreációs
sport
jellemző
létesítményeiben
(fitness,
wellness klubok, szállodák
részlegei, uszodák, tornatermek)
tervez, szervez és vezet
csoportos,
illetve
egyéni
edzéseket.

Tanulmányi idő: 2 tanév
Tanulmányi idő: 2 tanév

Az ápoló munkáját önállóan, illetve más
egészségügyi szakma képviselőivel
együttműködve végzi, az egészségügyi
és szociális ellátási struktúra minden
területén.
Tanulmányi idő: 3 tanév

