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PÁPAI SZC JÓKAI MÓR KÖZGAZDASÁGI TECHNIKUM ÉS
KOLLÉGIUM, PÁPA
 A klasszicista stílusban épült impozáns iskolaépület egy gyönyörű parkkal
körülvéve, a város szívéhez közel, zöldövezetben helyezkedik el. Kiváló
infrastruktúrával, a legmodernebb, kiemelkedően magas színvonalú
információtechnológiai

eszközökkel,

interaktív

oktatásra

alkalmas

szaktantermekkel, tornateremmel, könyvtárral, kollégiummal és ebédlővel
rendelkezik.
 A tanulók kedvük, tehetségük, idejük és szorgalmuk függvényében
számtalan tantárgyat tanulhatnak, akár emelt szinten is, amely a
továbbtanulási esélyeiket növeli. Az itt megszerzett szakmai ismeretek akár
egy jövőbeni vállalkozás sikeres működtetéséhez szolgálhatnak alapul.
 A tanulmányi idő alatt ECDL számítógép használói jogosítványt
szerezhetnek az itt tanulók.
 Iskolánk az ELTE ORIGÓ Nyelvi Centrum referenciaiskolájaként működik.
 2019-től az „Örökös Ökoiskola” címmel büszkélkedhetünk.
 Iskolánk 2020-ban másodszor is elnyerte az „OKTATÁSI HIVATAL
BÁZISINTÉZMÉNYE” megtisztelő címet.
 A KÖZGÁZ olyan diákhagyományokkal és közösségi élettel bír (elsősök
tábora és bálja, tehetségkutató, bemutatkozó, kulturális műsorok, külföldi
partneriskolákkal való kapcsolattartás, külföldi tanulmányi utak, Mikulásbuli, szalagavató bál, ballagás), amely egész életre szellemi és lelki
útravalóul szolgál.
 A tanulókat az általános iskolai eredmények alapján, felvételi pontok
számításával veszi fel az iskola, felvételi vizsgát nem kell tenni.
A felvételi pontok kiszámítása a következő tantárgyak jegyeinek összesítésével történik:


ötödik év végi magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv,



hatodik év végi magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, természetismeret,



hetedik év végi magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, földrajz,



nyolcadik osztály I. félévi magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, földrajz.

Képzéseink 5 évesek.
A tanuló 2 évig ismerkedik az általa választott ágazattal, ez idő alatt ágazati alapoktatás folyik. 10. évfolyam
után történik a szakmaválasztás.
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A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit:
 Közismereti tárgyakból (matematika, magyar, történelem és egy idegen nyelv) érettségi vizsgával
zárul az oktatás.
 A rendelkezésre álló összóraszám biztosítja egy tanult idegen nyelvből (angol vagy német) a
nyelvvizsga megszerzésének lehetőségét.
 A technikusi vizsga az ötödik érettségi tantárgy, amely emelt szintű érettségi tantárgynak számít.
 Az 5 év elvégzése után a diákok egyszerre kapnak érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet.
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Gazdálkodás és menedzsment ágazat
A közgazdasági és az ügyviteli szakmaterületet foglalja magában. Az irodai munkavégzéshez
nélkülözhetetlen adminisztrációs, informatikai és gazdasági szakmai ismereteket nyújt a tanulók számára.
A termelő, szolgáltató vállalatok és az államigazgatási intézmények részére biztosít gazdasági és ügyviteli
szakembereket.
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A gazdálkodó szervezetek gazdasági tevékenységével összefüggő:





könyvelési feladatok,
számítógépes programok használata,
nyilvántartások vezetése,
pénzügyi műveletek előkészítése, lebonyolítása.

A pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés birtokában végzett tanulóink
 gazdasági területen széles körben tudnak elhelyezkedni,
 lehetőségük van továbbtanulásra a gazdasági felsőoktatásban és
 magasabb szintű szakképzettséget szerezhetnek (mérlegképes könyvelő,
adótanácsadó banki szakemberek).
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Vállalkozási-ügyviteli ügyintéző
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A vállalkozás ügyviteli feladatainak végrehajtása:
 közreműködik a számviteli és pénzügyi feladatok ellátásában,
 feladata a kapcsolattartás a munkatársakkal és az ügyfelekkel,
 rendezvények, programok szervezése.
A vállalkozási-ügyviteli ügyintéző szakképesítés birtokában végzett tanulóink
 a gazdasági szférában képesek ügyintézőként ügyviteli feladatokat ellátni,
 továbbtanulhatnak a gazdasági felsőoktatásban,
 magasabb szintű szakképzettséget szerezhetnek (mérlegképes könyvelő,
adótanácsadó, banki szakemberek).

Közlekedés és szállítmányozás ágazat
A technikai és technológiai fejlődés következtében szükség van a jól képzett műszaki szakemberekre. Az
ágazatban oktatott szakképesítések megszerzésével a végzett fiatalok a közlekedés és a szállítmányozás
különböző területein tudnak elhelyezkedni.
Logisztikai technikus
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A vállalkozás logisztikai feladatainak tervezése, lebonyolítása:





a logisztikai rendszerekkel kapcsolatos vezetői munka támogatása,
fuvarozási mód kiválasztása,
útvonal megtervezése,
készletraktározási és –kezelési feladatok.

A logisztikai technikus szakképesítés birtokában végzett tanulóink
 a szállítmányozással kapcsolatos szervezőmunka és
 a logisztikai tervezés elvégzésére képesek,
 így a vállalati hatékonyságot befolyásoló fontos munkaterület betöltésére alkalmasak.

Kereskedelem ágazat
A kereskedelmi tevékenységet ellátó szakemberek feladata az on-line és a klasszikus értékesítés. Végzik az
áruforgalom tervezését, irányítását, lebonyolítását; a vállalatok egymás közötti, valamint a vállalat és vásárlók
közötti értékesítéssel kapcsolatos kereskedelmi és webáruházi tevékenységet. Elhelyezkedési lehetőséget a
kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások kínálnak.
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Kereskedő és webáruházi technikus
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
 az áruforgalom tervezése, irányítása, lebonyolítása,
 az áruk adás-vétele,
 kereskedelmi és webáruházi értékesítés.
A kereskedő és webáruházi technikus szakképesítés birtokában végzett tanulóink
 képesek a kereskedelmi egységeket szabályszerűen működtetni,
 a vállalkozás nyereséges gazdálkodása érdekében alkalmazni tudja a gazdasági, jogi és marketing
ismereteit,
 ismeri a fizikai valóságban működő és az on-line világban működő kereskedelem adta lehetőségeket,
 ismeri az elektronikus beszállítói rendszerek folyamatszervezését, logisztikai informatikai megoldásait.

A kollégiumi ellátás biztosított:
Az iskola épületének legfelső szintjén található a kollégium, melyben 95 diák elhelyezésére van lehetőség.
A kollégium jól felszerelt, barátságos környezetben biztosít lehetőséget a tanulásra, pihenésre, a szabadidő
kellemes, tartalmas eltöltésére.

