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Iskolánkat a szekszárdi Kolping Család Egyesület alapította 1991-ben. Az 

állami feladatokat ellátó, keresztény szellemű iskola működését a Kolping 

Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet (KOSZISZ) biztosítja. 

Célunkat a németországi Kolping iskolák oktatási, nevelési elveinek hazai 

és helyi viszonyokra való alkalmazásával kívánjuk elérni. Az ifjakból jó 

családapát, családanyát, jó szakembert és jó állampolgárt szeretnénk nevelni. A 

szakmai képzésben nem válik el az elméleti és a gyakorlati ismeretek tanítása, 

ezáltal hatékonnyá válik oktató-nevelő munkánk. Az oktatott szakmák 

mindegyikéhez saját tanműhellyel rendelkezünk. 

Intézményünkben a szakképzés, szakiskolai képzés, valamint érettségire 

felkészítő gimnáziumi oktatás mellett Alapfokú Művészeti Iskola is működik, 

így jelenleg 766 fős a diáklétszámunk. A Művészeti Iskolánkban modern 

táncot, társastáncot, valamint bábjátékot is tanulhatnak a diákok. 

Fontosnak tartjuk, hogy minden tanulónk sikeres legyen, így folyamatosan 

igazodunk a változásokhoz, és keressük a lehetőségeket, hogy még 

színvonalasabb és hatékonyabb legyen a munkánk. Pályázatok révén a diákok 

több külföldi országba is ellátogathatnak, ott szakmai gyakorlatot is 

végezhetnek. 

Az oktatás mellett nagy hangsúlyt fektetünk a nevelésre, a művelődésre, s 

arra, hogy a diákok kibontakoztathassák a képességeiket, tehetségüket, 

megleljék a saját útjukat. Ehhez adunk biztatást és támaszt, melyhez a 

keresztény értékek megismerése is nagyban hozzájárul. 
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A Szekszárdi Kolping Iskola a 2023/2024-as tanévre felvételt hirdet az 

alább feltűntetett képzésekre: 

Központi írásbeli felvételi vizsgát nem szervezünk, a felvétel elbírálása az 

általános iskolai hetedik osztályos év végi, a nyolcadik osztályos félévi 

eredmények alapján történik. Választható idegen nyelvek: angol vagy német. 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA: 

 Szakács: 
3 évfolyamos képzés szakképző iskolai 

programtanterv alapján. Elméleti és gyakorlati 

turizmus-vendéglátás ágazati oktatás. A kezdő 9. 

szakképzési évfolyamon ágazati alapképzésben a 

cukrász, szakács, pincér, turisztika szakmák 

alapjainak elsajátítása folyik. Az alapvizsga 

teljesítését követően kezdődik meg az iskolán 

kívüli szakmai munkahelyi gyakorlat. A képzési és 

kimeneti követelmények teljesítése után szerezhető 

meg a szakképesítés. Szükséges feltétel: 

egészségügyi alkalmassági és pályaalkalmassági 

követelményeknek való megfelelés. A tanulmányi 

területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek. (KIFIR kód 0001) 

 Szociális ápoló és gondozó: 

3 évfolyamos képzés szakképző iskolai 

programtanterv alapján. Elméleti és gyakorlati 

szociális ágazati oktatás. A kezdő 9. szakképzési 

évfolyamon ágazati alapképzésben több 

szakmába (ápoló, asszisztens) nyernek betekintést 

a tanulók. Az alapvizsga teljesítését követően 

megkezdődik az iskolán kívüli szakmai 

munkahelyi gyakorlat. A képzési és kimeneti 

követelmények teljesítése után szerezhető meg a 

szakképesítés. Szükséges feltétel: egészségügyi alkalmassági és 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés. A tanulmányi 

területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek. (KIFIR kód 0002) 
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 Divatszabó női szabó szakirány: 

3 évfolyamos képzés szakképző iskolai programtanterv alapján. Elméleti és 

gyakorlati kreatív ágazati oktatás. A kezdő 9. szakképzési évfolyamon ágazati 

alapképzésben több szakmába (könnyűipari, nyomdász, grafikus, fotográfus) 

nyernek betekintést a tanulók. A képzési és 

kimeneti követelmények teljesítése után a 

tervezett kimenet a divatszabó női szabó 

szakirány szakképesítés megszerzése. Szükséges 

feltétel: egészségügyi alkalmassági és 

pályaalkalmassági követelményeknek való 

megfelelés. A tanulmányi területre 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanulók is jelentkezhetnek. (KIFIR kód 0003) 

 Kertész: 

3 évfolyamos képzés szakképző iskolai programtanterv alapján. Elméleti és 

gyakorlati mezőgazdaság és erdészet ágazati oktatás. A kezdő 9. szakképzési 

évfolyamon ágazati alapképzésben az erdészet, 

mezőgazdaság, területeibe nyernek betekintést a 

tanulók. A képzési és kimeneti követelmények 

teljesítése után szerezhető meg a szakképesítés. 

Szükséges feltétel: egészségügyi alkalmassági és 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés. 

A tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek. (KIFIR kód 0004) 

 Gyermek és ifjúsági felügyelő: 

3 évfolyamos képzés szakképző iskolai kerettanterv alapján. Elméleti és 

gyakorlati szociális ágazati oktatás. A kezdő 9. 

szakképzési évfolyamon ágazati alapképzésben több 

szakmába (ápoló, asszisztens) nyernek betekintést a 

tanulók. A képzési és kimeneti követelmények 

teljesítése után szerezhető meg a szakképesítés. 

Szükséges feltétel: egészségügyi alkalmassági és 

pályaalkalmassági követelményeknek való 

megfelelés. A tanulmányi területre beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek. (KIFIR kód 0005) 
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SZAKISKOLA: 

1+2 évfolyamos szakiskolai képzés, sajátos nevelési igényű tanulók számára, a 

tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek. 

A felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági 

szakvélemény alapján lehetséges. 

Szükséges feltétel: egészségügyi alkalmassági és pályaalkalmassági 

követelményeknek való megfelelés. 

 Az elméleti és gyakorlati mezőgazdaság és erdészet ágazati oktatás; a 

szakképzési évfolyamok, valamint a képzési és kimeneti követelmények 

teljesítése után a következő részszakképesítés szerezhető meg: 

o Parkgondozó (KIFIR kód 0006) 

 Az elméleti és gyakorlati kreatív ágazati oktatás; a szakképzési 

évfolyamok, valamint a képzési és kimeneti követelmények teljesítése 

után a következő részszakképesítés szerezhető meg: 

o Lakástextil-készítő (KIFIR kód 0007) 

 Az elméleti és gyakorlati informatika és távközlés ágazati oktatás; a 

szakképzési évfolyamok, valamint a képzési és kimeneti követelmények 

teljesítése után a következő részszakképesítés szerezhető meg: 

o Számítógépes adatrögzítő (KIFIR kód 0008) 

 Az elméleti és gyakorlati turizmus-vendéglátás ágazati oktatás; a 

szakképzési évfolyamok, valamint a képzési és kimeneti követelmények 

teljesítése után a következő részszakképesítés szerezhető meg: 

o Szakácssegéd (KIFIR kód 0009) 

A képzések csak a megfelelő létszám esetén indíthatók! Kollégiumi elhelyezés 

a város kollégiumaiban lehetséges. Az oktatás az iskola 3 telephelyén folyik. 

További információk www.kolpingiskola.hu 

Facebook: Szekszárdi Kolping Iskola 

Szeretettel várunk minden jelentkezőt! 

Szekszárdi Kolping Iskola, ahol a Te napod is felragyog! 

http://www.kolpingiskola.hu/

