AZ ISKOLA BEMUTATÁSA
Baranya megye egyik legmodernebb szakképző iskolájaként korszerű tanműhelyekkel (asztalos, építőipari, hegesztő, fémipari), új tankonyhával
várjuk a diákokat. Informatikai felszereltségünk, az iskolaépületek állapota
és a sokoldalú sportolási lehetőségeket biztosító sportkomplexum kiemeli
intézményünket a megye középiskolái közül.
Tanulóink az iskolában különböző sportkörök munkájában vehetnek részt.
Lehetőséget biztosítunk a nyári szünetben vízi- és nyelvi táborok munkájába való bekapcsolódásra. Rendész szakgimnáziumi diákjaink számára
a sport kiemelt jelentőséggel bír, úszásoktatásban és kétféle küzdősportban, valamint lövészet gyakorlati és elméleti képzésben részesülnek a négy
év alatt.

A szakképzés országos átalakítását követve intézményünk is vonzóbbá tette iskolai kínálatát. Szakgimnáziumi képzéseinkben az érettségi bizonyítvánnyal
együtt munkakör betöltésére, tevékenység végzésére jogosító szakmát kapnak,
majd az érettségit követő évfolyamon újabb emelt szintű szakképesítést szerezhetnek diákjaink.
Szakközépiskolai osztályaink egységesen három évesek, melyekben a nyolcadik osztályt követően rögtön megkezdik a választott szakma elsajátítását a
tanulók. A szakmát szerző diákok automatikusan tanulhatnak tovább, s újabb két
év alatt érettségi bizonyítványt is szerezhetnek.
A nyolc osztállyal nem rendelkező, de meghatározott életkort elérő diákokat a HÍD
programban várjuk.
ÚJDONSÁG!!!
•

Mohácson épült Magyarország egyik legkorszerűbb vágóhídja. A jelentkező munkaerőpiaci igénynek megfelelően intézményünk már
2014 szeptemberében elindította a húsipari termékgyártó (hentes)
képzést, mely azóta folyamatos.

•

Modern tankonyhánk és kiváló oktatóink adottságait kihasználva
2017 szeptemberében bevezettük a szakács szakma képzését.

OKTATOTT IDEGEN NYELVEK, EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI
FELKÉSZÍTÉS
Szakközépiskolai és szakgimnáziumi osztályainkban angol vagy német nyelvet
tanítunk csoportbontásban.
Iskolánkban az idegennyelv-tanulást német nemzetiségi nyelvoktatásban való
részvétellel is teljesíthetik a tanulók.
A kötelező érettségi tantárgyakból biztosítjuk az emelt szintű érettségi felkészülést.

KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉS
Az iskolánkba felvételt nyert - kollégiumi elhelyezést igénylő - tanulók részére a
Mohácsi Radnóti Miklós Kollégiumban biztosítunk férőhelyet, amely gyalogosan öt
perc alatt elérhető intézményünkből. Az itt elhelyezett tanulók részére a szálláson
kívül napi háromszori étkezést kínálnak. A tanulók napirendje szabályozott, és
naponta három szilenciumon van lehetőség a másnapi tanítási órákra való felkészülésre.
A kollégiumban uralkodó rend, a közösségi élet biztosítják a kollégista tanulók
személyiségfejlődését.

