Új képzések!
Az idei évben szeptember 1-től intézményünk képzési palettája 3 képzési lehetőséggel bővül.
Szakközépiskolai képzés, 3 év szakmunkás bizonyítvánnyal zárul

1. 34-853-02Vízügyi szakmunkás
(Államilag ösztöndíjjal támogatott hiányszakma - nappali képzés esetén)
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai végzettség hiányában:
Szakmai előképzettség: —
Előírt gyakorlat: —
Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása
A Vízügyi szakmunkás szakképesítéssel rendelkező személy szakképesítése tekintetében
megnevezve Vízügyi szakmunkás a szakmai ismereteinek megfelelő, tevékenységeket végez a
szakmai, valamint a vonatkozó munkabiztonsági előírások betartásával, az adott munkaszervezet
belső szervezeti rendjének megfelelő irányítással vagy önállóan.
Főbb tantárgyai:
Foglalkoztatás I-II.
Műszaki ismeretek
Építési ismeretek
Gépészeti ismeretek

Építési gyakorlat
Gépészeti gyakorlat
Hidrológiai ismeretek
Vízkárelhárítás

Vízügyi gyakorlat
Gát- és csatornaőri ismeretek
Környezetvédelmi ismeretek
Munkavédelem

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök):
Segéd gátőr, gátőr, csatornaőr
A szakképesítéssel rendelkező képes:
- vízállást észlelni, jelenteni
- vízmércéket karbantartani
- hidrometeorológiai állomás adatait jelenteni
- hidrometriai mérésekben közreműködni
- torkolati, vízkivételi műtárgyakat üzemeltetni, karbantartani
- árvízvédelmi töltéseket és előtereiket karbantartani
- árvízvédekezésben közreműködni, segédőröket irányítani
- vízkormányzó műtárgyakat üzemeltetni, karbantartani
- belvíz elvezető csatornákat karbantartani
- belvízvédekezésben részt venni, védműkiépítést irányítani
- vízminőséget ellenőrizni, jelenteni
- vízminőségi kárelhárítási tevékenységet végezni
- gondoskodni a kárelhárítási anyagok, hulladékok szakszerű gyűjtéséről
Ösztöndíjjal nem támogatott, de keresett szakmák:
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2. 34-541-05 Pék
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai végzettség hiányában:
Szakmai előképzettség: —
Előírt gyakorlat: —
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: --A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A pék sütőipari üzemekben termelési tevékenységet végez. Mézeskalácsot készít. Felelős a
technológiai, higiénia, munkavédelmi és egyéb vonatkozó jogszabályi követelmények
betartásáért.
Főbb tantárgyai:
Foglalkoztatás I-II.
Mikrobiológia és higiénia
Sütőipari technológia I-II. Munka- és környezetvédelem
Szakmai gépek I-II.
Minőségirányítás
Szakmai számítások -II.
Minőségellenőrzés gyakorlat
Gazdasági és fogyasztóvédelmi ismeretek

Mézeskalács készítés,
Mézeskalács készít. gyak.
Szakmai gyakorlat I-II.

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök):
Pék, Gyorspékségi sütő és eladó, Fagyasztott pékáru sütő (látvány sütöde), Gyorsfagyasztott
tésztagyártó, Finompékáru-gyártó, Dagasztó, Morzsakészítő, Péksütemény készítő,
Pereckészítő, Perecsütő, Pászkatészta-készítő, Réteslapkészítő, Sütőipari munkás,
Nyerstészta feladó, Sütőipari táblázó, Sütőipari vető, Mézeskalács-készítő, Teasütemény
gyártó, Tésztakészítő
A szakképesítéssel rendelkező képes:
- felkészülni a munkára
- előkészíteni a munkafolyamatokat
- alapméréseket végezni
- eszközöket használni, gépeket kezelni, berendezéseket üzemeltetni
- befejező műveleteket végezni
- tésztát készíteni
- tölteléket készíteni
- feldolgozni a tésztát
- tésztát keleszteni
- tésztát sütni
- tészta felületét kezelni
- mézeskalácsot készíteni és díszíteni
- betartani a tevékenységére vonatkozó előírásokat
- adminisztrációs munkát végezni

3. 34-541-01 Édesipari termékgyártó
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai végzettség hiányában:
Szakmai előképzettség: —
Előírt gyakorlat: —
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
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Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Az édesipari termékgyártó feladata az édesipari félkész- és késztermékek szakszerű, gazdaságos
előállítása a munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai követelmények, a vonatkozó
jogszabályok előírásainak maradéktalan betartása mellett. A szakmai követelményekben
meghatározott feltételek alapján képes a gyártás folyamatait önállóan ellátni.
Főbb tantárgyai:
Foglalkoztatás I-II.
Édesipari technológia I-II-III.
Szakmai gépek I-II-III.
Szakmai gyakorlat I-II-III.
Minőség-ellenőrzés gyakorlat

Mikrobiológia és higiénia
Munka- és környezetvédelem
Minőségirányítás
Gazdasági és fogyasztóvédelmi ismeretek

A szakképesítéssel betölthető munkakörök:
Édesipari termékgyártó, Keksz- és ostyagyártó, Csokoládétermék-gyártó, Cukorkagyártó,
Ostyakészítő, Teasütemény-gyártó
A szakképesítéssel rendelkező képes:
- technológiai, illetve termelési számításokat végezni,
- átvenni és előkészíteni a gyártáshoz szükséges anyagokat,
- a munka megkezdése előtt ellenőrizni a gépeket, berendezéseket, eszközöket,
- kezelni a gépeket, berendezéseket,
- előkészíteni, ellenőrizni a csomagolóanyagokat, csomagolni a készterméket,
- a készterméket átadni a hűtő- vagy tároló raktárnak, illetve elvégezni a raktározást,
- a hatályos szabályozások szerint kezelni a képződő hulladékot,
- alapanyagot, készterméket vizsgálni, illetve ellenőrizni,
- gyártásközi vizsgálatokat végezni,
- beállítani az előírt paramétereket,
- adatot rögzíteni, feldolgozni, szolgáltatni, dokumentálni,
- elkészíteni az előírt összesítőket, jelentéseket.
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
Gimnáziumi képzés, 4 év, érettségi bizonyítvánnyal zárul
(belügyi rendészeti és dráma irány)
Folyamatosan várjuk az országban negyedikként a Zsolnai módszeren alapuló speciális képességés tehetségfejlesztő gimnáziumi képzésünkre a 8. osztály végzett tanulókat, amely képzést a
Testnevelési Főiskola is támogat.
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
Kiket várunk a szakközépiskolai és gimnáziumi képzéseinkre?
Várjuk az összes olyan diákot, akik szeretnének élni a nekik felkínált lehetőséggel és szeretnének
egy OKJ-s szakmai vagy érettségi bizonyítványt szerezni. Várjuk a készség- és vagy képességükben
gyenge gyerekek jelentkezését is, hiszen képzési palettánk több olyan területre is kiterjed, ahol a
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gyengébb diákok felzárkóztatása is meg tud történni. Célunk, hogy a beiratkozott diákok számára
lehetőséget biztosítsunk a szakma megszerzéséhez.
Milyen szakmákat kínálunk fel?
1. 34-853-02 Vízügyi szakmunkás
2. 34-541-05 Pék
3. 34-541-01 Édesipari termékgyártó
Mindhárom szakma iránt nagy a kereslet a munkaerőpiacon, vagyis ha tanuló 3 év alatt megszerzi
az OKJ-s szakközépiskolai bizonyítványát, akkor biztosan nagy eséllyel el tud helyezkedni olyan
cégeknél, vállalatoknál, ahol a tanulóidejét, szakmai gyakorlatát töltötte.
A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló kormányrendelet alapján a 2017/2018-as
tanévben induló képzésekben tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítések között van a
vízügyi szakmunkás képesítés. Az ösztöndíj mértéke a tanulók tanulmányi átlageredmény alapján, a
szakközépiskolai tanulmányokat folytató tanulók tekintetében havonta 10 és 35 ezer forint közötti
összeg lehet.
Mi a jelentkezés felső korhatára?
A komáromi Kempelen Középiskolába a fent említett képzések esetén a jelentkezési korhatár az
alábbiak szerint alakul:
A Nkt. 60. § (2) b. pontja alapján 25 éves korig nappali rendszerű képzésben vehet részt a tanuló.
Aki az idén, 2017. augusztus 31. után tölti be a 22. életévét, akkor nem jelentkezhet a nappali
rendszerű képzésre, mert a képzés várható befejezésekor nem lehet idősebb 25 évesnél.
A Szt. 34/A § (4) bekezdése kimondja, hogy „A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben iskolai
rendszerű szakképzésben az első szakképesítését megszerezte, új tanévet a második szakképesítés
megszerzésére irányuló képzésben kizárólag felnőttoktatásban kezdhet.”
Szt. 1. § (1) bekezdés szerint „Magyarországon az első és a második, az állam által elismert
szakképesítés megszerzését az állam az iskolai rendszerű szakképzés keretein belül – az e
törvényben meghatározott feltételekkel – ingyenesen biztosítja a szakképző iskolai tanulók
számára.”
Mi jár a hozzánk jelentkező diákoknak?
A Kempelen Középiskolába jelentkező diákokat is megilleti mindazon kedvezmény és ellátás,
amelyet az állam szavatol. A diákok jogosultak: családi pótlékra, (esetenként kiemelt családi
pótlékra) annak a tanévnek a végéig, amelyben a 20. életévét betölti, árvaellátásra annak a tanévnek
a végéig, amelyben a 25. életévét betölti, gyermekvédelmi támogatásokra, utazási kedvezményre,
ingyen tankönyvre, diákigazolványra, ingyenes helyijárati buszbérletre (Komárom egész területére
érvényesen), ingyenes vagy kedvezményes étkezésre (ha eleget tesznek a törvényben előírtaknak).
Hol történik a diákok kollégiumi fogadása?
A Kempelen Középiskola Komárom egyetlen olyan középfokú intézménye, amely saját
kollégiummal rendelkezik, az oktatási intézményen belül. A modern 2-4-6 fős szobák, a közösségi
terek és helyiségek olyan közösségi életteret biztosítanak a diákok számára, ahol nyugodt és
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rendezett körülmények között élhetik életüket és minden segítséget megkapnak ahhoz, hogy az
adott szakmát sikeresen elvégezzék.
Fizetni kell-e az étkezésért?
Diákjaink a beiratkozáskor nyilatkoznak arról, hogy milyen ellátásra jogosultak. Van olyan
személy, aki ingyenes étkezésre, van, aki 50-%-os étkezési támogatásra jogosult, és van olyan,
akinek az étkezésért fizetnie kell; ez mindig a benyújtott dokumentumok alapján a törvényi
előírásoknak megfelelően kerül elbírálásra. Az étkezések díja: reggeli 220 Ft/nap, ebéd: 440 Ft/nap,
vacsora: 220 Ft/nap.
Hol vagyunk elérhetőek?
Honlapunkon:
e-mailen:
Személyesen:
Telefonon:

www.kempelensuli.hu
fkempelen@vipmail.hu
2900 Komárom, Frigyes tér 2-3.
34/340-908
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