Iskolai nyílt napok
A koronavírus-járvány miatt ebben a tanévben a nyílt napok
elmaradnak. Minden pályaválasztás előtt álló tanulónak
lehetőséget biztosítunk arra, hogy online formában
tájékozódjanak képzési lehetőségeinkről.
Minden környékbeli általános iskolát megkeresünk,
szakmabemutató kisfilmünkkel és online videochat
bejelentkezést is biztosítunk az érdeklődők részére, ahol
részletes felvilágosítást kaphatnak a szakmákról.

Használható
tudást adunk!

GYULAI SZC

HARRUCKERN JÁNOS TECHNIKUM
SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

Felvételi eljárás
2021. február 19-ig a jelentkezési lapok megküldése a
középiskolának. Felvételi vizsga nincs.
A rangsorolás az általános iskola 7. év végi és 8. félévi
eredmények alapján történik. (magyar nyelv és irodalom,
matematika, történelem, idegen nyelv stb.) tantárgyak jegyei
beszámításával.

Web: www.harruckern.hu
E-mail: iskola@harruckern.hu
Tel.: 66/561-420
Facebook: GYSZCHarruckern
Instagram: harruckern
OM: 203069/002
5700 Gyula, Szent István u. 38.
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Gyula

Elek

Felnőttoktatás (Gyula-Elek)

Technikum
képzési idő 5 év, érettségire és szakmára felkészítő évfolyamok

Szakképző iskola
képzési idő 3 év, szakmára felkészítő évfolyamok

Szakképző iskola
képzési idő 2 év, szakmára felkészítő évfolyamok

Kereskedelem
- Kereskedelmi értékesítő 0025

Fa-és bútoripar
- Asztalos

Turizmus-vendéglátás
- Pincér - vendégtéri szakember 0026
- Szakács 0027

Turizmus-vendéglátás
- Pincér - vendégtéri szakember
- Szakács

Szociális
- Szociális ápoló és gondozó 0028

Élelmiszeripar
- Hentes és húskészítmény-készítő
- Pék-cukrász

- Egészségügy (Gyakorló ápoló) 0001
- Elektronika és elektrotechnika (Ipari informatikai technikus) 0002
- Kereskedelem (Kereskedő és webáruházi technikus) 0003
- Turizmus-vendéglátás (Vendégtéri szaktechnikus) 0004
- Szépészet (Fodrász) 0005
- Rendészet és közszolgálat (Közszolgálati technikus) 0006
- Élelmiszeripar (Sütő- és cukrászipari technikus) 0007

Szociális
- Szociális ápoló és gondozó

- Környezetvédelem és vízügy (Környezetvédelmi technikus)
0008

Gépészet
- Hegesztő
- Építő-, szállító- és munkagép-szerelő

Szakképző iskola
képzési idő 3 év, szakmára felkészítő évfolyamok

Épületgépészet
- Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő

Fa-és bútoripar
- Asztalos 0009

Építőipar
- Kőműves

Kereskedelem
- Kereskedelmi értékesítő 0010
Építőipar
- Kőműves 0011

Érettségi utáni képzések
képzési idő 2 év, szakmára felkészítő évfolyamok

Épületgépészet
- Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 0012
Gépészet
- Hegesztő 0013
- Építő-, szállító- és munkagép-szerelő 0014
Élelmiszeripar
- Hentes és húskészítmény-készítő 0015
- Pék-cukrász 0016
Turizmus-vendéglátás
- Pincér - vendégtéri szakember 0017
- Panziós-fogadós 0018
Szociális
- Szociális ápoló és gondozó 0019

Kollégium
Az intézmény tanulói számára három kollégiumot biztosítunk.
A Gyulai leánykollégumban (Szent István u. 38.) 110 leány
kényelmes elhelyezésére nyílik lehetőség három vagy
négyágyas szobákban, ahol a szobaegységekhez önálló
vizesblokkok tartoznak. A Gyulai fiúkollégiumban (Szent
István u. 69.) 120, az Eleki kollégiumban (Szent István út
4-6.) 100 főt tudunk fogadni szintén négyágyas szobákban.
Minden kollégiumunkban korszerű konditerem, informatika
terem, teakonyha és szabadtéri sportpálya segíti a diákok
kikapcsolódását.

Pályaorientáció 0020
Szakiskola (enyhe értelmi fogyatékosság)
- Asztalosipari szerelő 0021
- Élelmiszer eladó 0022
- Szakácssegéd 0023
- Sütőipari és gyorspékségi munkás 0024
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Egészségügy
- Gyakorló ápoló
- Rehabilitációs terapeuta
(Gyógymasszőr, Fizioterápiás asszisztens)
- Egészségügyi asszisztens
(Fogászati asszisztens, Gyógyszertári asszisztens)
- Mentőápoló
Elektronika és elektrotechnika
- Ipari informatikai technikus
Szépészet
- Fodrász
Szociális
- Kisgyermekgondozó,-nevelő
Gazdálkodás és menedzsment
- Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Környezetvédelem és vízügy
- Környezetvédelmi technikus
Közlekedés és szállítmányozás
- Logisztikai technikus

