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 Nagy múltú hagyományokkal rendelkező szakképző 
intézmény.

 A könnyűipar meghatározó iskolája volt és lesz.

 Piacképes, keresett szakmákat oktatunk.

 Többprofilú intézmény: 

- technikum

- szakképző iskola



 Előtérbe helyezzük az idegen nyelvi és az informatikai 
készségek fejlesztését.

 Oktatott nyelvek: angol, német.

 Előtérbe helyezzük a már tanult 

nyelv tanulásának folytatását.

 Gyakorlatorientált szakképzés.



• TECHNIKUM
• SZAKKÉPZŐ ISKOLA
• Művészeti 

szakgimnázium
• Gimnázium
• Szakképző



• Először ágazatot választ, amivel 2 évig ismerkedik. 

• 10. évfolyam után történik a szakmaválasztás.

• A közismereti tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az 
oktatás, három tárgyból előrehozott érettségi 
lehetőséggel.

• Nem kell ötödik érettségi tantárgyat választani, mivel a 
szakmai vizsga lesz az ötödik érettségi tantárgy.

• A technikusi vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak 
számít.

• Az 5. év elvégzése után egyszerre kap érettségi 
bizonyítványt és a technikusi oklevelet.



Technikum
5 éves képzési idő

 Informatikai rendszer- és 
alkalmazás-üzemeltető technikus – 0211

 Oktatási szakasszisztens - 0212



Elméleti és gyakorlati informatikai, hálózati 
ismeretei birtokában részt vesz a munkahely 

infokommunikációs hálózatának kialakításában és 
működtetésében. 

Elvégzi számítógépek és perifériák hardveres 
szerelési, karbantartási és javítási munkáit.





Intézményi szintű tevékenységet lát el, 
felügyeletet lát el, kíséri az egyes tanulókat, vagy 

csoportokat és gondozási feladatokat végez.

Részt vesz az általános jellegű közvetlen pedagógiai 
munkában, illetve az előkészítésében. Szabadidős 

tevékenységet végez. A távollévő pedagógust 
helyettesíti foglalkozáson.





• 3 éves képzés
• az első év ágazati ismereteket adó oktatás
• 9. évfolyam után még a technikummal átjárható 

rendszer
• ösztöndíj (minimálbér 10%-a)
• 9. évfolyam után történik a szakmaválasztás
• 10. és 11. évfolyam szakmai képzés duális 
keretek között  zajlik

• ösztöndíjat a szakképzési munkaszerződés
váltja fel



Szakképző iskola
3 éves képzési idő

 Kereskedelmi értékesítő(eladó helyett) – 0221

 Bőrtermékkészítő - 0222



 Lorenz Shoe Group Kft.

 Auchan Szolnok

 SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.

 COOP Szolnok Zrt.



Az értékesítő szakember a kereskedelmi 
egységekben kiszolgálja és tájékoztatja a 

vásárlókat. 
Az eladásra kerülő áruk átvételével, raktározásával, 

állagmegóvásával, értékesítésre történő 
előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, 

értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el.

Gyakorlat duális képzőhelyen.





1. Szakirány: Cipőkészítő

 3 éves szakképzőiskolai képzés.

 Hagyományokat újrateremtő képzés.

 Tanműhelyi- és ipari üzemi gyakorlat a Lorenz 
Shoe Group Kft.-vel.

 Elhelyezkedési lehetőség a munkaerőpiacon.

Bőrtermékkészítő
KÓD: 0222





2. Szakirány: Bőrdíszműves

Bőrből és műbőrből, műanyagból, textíliákból 
különböző használati tárgyakat: bőröndöket, 

táskákat, pénztárcákat, levéltárcákat, 
szemüvegtokokat készít.

Kesztyűtermékek szabása, bélelése összeszerelése. 





Technikumból
 felsőoktatási intézményekbe,

 felsőfokú- és középfokú szakképzésre.

Szakképző iskolából
 Másodszakma megszerzésére

 Érettségi megszerzésére felnőttoktatásban









Szalagavató





DIÁKNAP



BALLAGÁS

ÍRÁSBELI 
ÉRETTSÉGI



 Az általános iskola keretei között.

 Osztályok, tagozatok kódjának megjelölésével.

 Központi adminisztrációs rendszeren keresztül.

 Tájékoztatás a felvételi eredményről: 2022. április

 Beiratkozás: 2022. június vége



Szolnoki SZC
Damjanich János Szakképző Iskola és 

Kollégium

Martfű, Gesztenye sor 15.

Telefon: 56-450-005, 580-583

E-mail:damjanich@szolmusz.hu

Web: dami.martfu.hu

mailto:iskolatitkar@damjanich-martfu.sulinet.hu



