
Miért minket válassz? 

 Iskolánk sok éves múltra tekint vissza, 
mely évek során nyújtott teljesítményéért 
Csepeli Örökség Díjban részesült.  

 Iskolánk kijelölt érettségi vizsgaközpont. 

 A tanítás világos, tágas, jól felszerelt 
szaktantermekben folyik. 

 Számítógépes tantermek internet hozzá-
férési lehetőséggel rendelkeznek. 

 Az informatika oktatása kiemelt szinten, 
csoportbontásban történik. 

 Felkészítünk az ECDL vizsga letételére. 
Intézményünk vizsgaközpont, helyben 
szerezheted meg az ECDL bizonyít-
ványt. 

 Az angol és német nyelv tanítása emelt 
óraszámban, csoportbontásban, tagozati 
szinten folyik. Felkészítünk a középszin-
tű nyelvvizsgára is. 

 A tanév során többféle háziversenyt (ta-
nulmányi, sport), műsort szervezünk, 
ahol megmutathatod tehetségedet. 

 A diákoknak saját klubszobájuk van, 
többféle szakkör, számtalan szabadidős 
program színesíti életüket. 

 Képzéseink biztos szakmai tudást, piac-
képes végzettséget nyújtanak.   

 

 

Hogyan lehetsz  

Csetés diák? 

Kiket várunk iskolánkba? 

Várjuk azokat a diákokat, akik humánus, jól 
felszerelt iskolában, nyugodt körülmények 

között szeretnének tanulni. 

 Beiskolázási körzetünk: Budapest és 
Pest megye 

 Hogyan iratkozhatsz be? 

 A 9. évfolyamra: 

 Felvételi vizsgát nem tartunk, a jelent-
kezők rangsorolása a 7. és 8. osztályos 
általános iskolai tanulmányi eredmé-
nyek alapján történik. 

 Felsőbb évfolyamokra: 

 Igazgatói döntés alapján különbözeti 
vizsga letételével. 

 Szakképző évfolyamokra: 

 Érettségi bizonyítvánnyal. 

Mikor ismerkedhetsz meg velünk? 

Szeretettel várunk nyílt napjainkon: 

 2017. október  24-27. 9 órától 

 2017. november        13-17.   9 órától 

 2017. december  4-8. 9 órától 

Érdeklődni lehet: 

telefon: 276-4856 

e-mail: suli65@csete.sulinet.hu 

honlap: www.csete.sulinet.hu 

 

 

OM azonosító: 203061 

 

1215 Budapest, Csete Balázs u. 6-8. 



Képzéseink 
Szakgimnázium 

XIII. Informatika ágazat 
 tagozatkód: 0013 

 

 4 év alatt a közismereti képzés mellett 
az informatika ágazatnak megfelelő 
szakmai oktatás. 

 Felkészítés 52 481 02 Irodai informati-
kus szakmai végzettséget adó érett-
ségi vizsgára. 

 Érettségi után a szakképző évfolyamon 
54 481 02 Gazdasági informatikus 
szakma elsajátításának lehetősége. 

 

XXV. Ügyvitel ágazat 
 tagozatkód: 0011 

 

 4 év alatt a közismereti képzés mellett 
az ügyvitel ágazatnak megfelelő 
szakmai oktatás. 

 Felkészítés 52 841 02 Ügyfélszolgálati 
ügyintéző szakmai végzettséget adó 
érettségi vizsgára. 

 Érettségi után a szakképző évfolyamon 
54 346 03 Irodai titkár szakma elsajátí-
tásának lehetősége. 

 XL. Közlekedés, szállítmányo-
zás és logisztika ágazat  

 tagozatkód: 0010 

  

 4 év alatt a közismereti képzés mellett 
az ágazatnak megfelelő szakmai ok-
tatás. Emelt óraszámú oktatás angol, 
német nyelvből és informatikából. 

 Felkészítés 52 841 02 Ügyfélszolgálati 
ügyintéző szakmai végzettséget adó 
érettségi vizsgára. 

 Érettségi után a szakképző évfolyamon 
54 841 09 Postai üzleti ügyintéző 
szakma elsajátításának lehetősége. 

Szakközépiskola 

XXVI. Kereskedelem ágazat 
 tagozatkód: 0012 

 

 3 év alatt a közismereti képzés mellett 
a kereskedelem ágazatnak megfelelő 
szakmai oktatás. 

 Felkészítés 34 341 01 Eladó szakmai 
végzettséget adó vizsgára. 

 A szakmai vizsga után esti képzés ke-
retében két év alatt érettségire való 
felkészítés.  

 Esti tagozatos képzés 

Nem tanköteles fiatalok és felnőttek 
részére 

hetente három délután 
15:00–19:30 óra között 

 
 9. évfolyam  a 8. általános iskolát 

végzettek részére 

 11. évfolyam a szakmunkás-bizonyít-
vánnyal rendelkezők részére 

 

Érettségi utáni szakképesítés: 

 54 481 02 Gazdasági informatikus 2 év 

 54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző 2 év 

 

 
Iskolánk Csepel központi részén, Csepel 
Szent Imre terétől 5 perc séta vagy 
tömegközlekedéssel jól megközelíthető a 
148-as, 151-es, 35-ös, 36-os buszokkal.   
 

 


