
 
 

Miért jelentkezzen hozzánk? 

 
• mert iskolánkban korszerű, modern és konvertálható ismereteket szerezhet, 

• mert iskolánk méreteiből és strukturájából adódóan gyorsan képes reagálni a 

munkaerőpiac elvárásaihoz, 

• mert iskolánk légköre családias, barátságos, és tanulóközpontú, 

• mert mi a szülőket és a diákokat partnereknek tekintjük, véleményüket minden fontos 

kérdésében kikérjük, 

• mert képzéseink között átjárhatóságot, rugalmasságot biztosítunk. 

 

 

Milyen szakmákat lehet nálunk tanulni? 
 

Technikusi (volt szakgimnáziumi) képzés (5 éves): 

 

• Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus OKJ 54 481 09 

• Elektronikai technikus OKJ 54 523 02 

 

Nyelvi előkészítő (angol, német)  

1+5 éves, kimenete: villamosipar és elektronika szakmacsoport 

• Ipari informatikai technikus OKJ 54 523 06 

 

Szakképző iskolai (volt szakközépiskolai) képzés (3 éves) 

 

• Elektronikai műszerész OKJ 34 522 03 

 

Szakképzést előkészítő évfolyam (1 éves) 

 

Szakmai vizsga utáni képzés (2 éves) 

Erre a képzésre azokat a tanulókat várjuk, akik a mi iskolánkban vagy más iskolában OKJ 

szakmai végzettséget szereztek és érettségi vizsgát kívánnak tenni. 

 

• Elektronikai technikus OKJ 54 523 02  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Milyen további lehetőségeket kínálunk? 
 

• Az informatikai képzés keretében ECDL 

(European Computer Driving Licence) 

bizonyítványt lehet szerezni, 

• a CISCO hálózati akadémiai képzés 

keretében lehetőség van a CCNA Discovery 

szint követelményeinek teljesítésére, 

• a szakköri foglalkozásokon a legkorszerűbb 

elektronikai tervező és vezérlő rendszerek 

(CAD-CAM, TINA, PLC) használatát és a 

robotika alapjait lehet elsajátítani. 

 

 

Milyen rendezvényeket kínál a Wesselényi? 
 

 

• Ismerd meg az elektronika világát! –szakkörök nyolcadik osztályosok részére 

• Az érdeklődő nyolcadik osztályosok részére ingyenes elektronikai áramkörépítő 

barkács-szakkört indítunk. 

• Részt vehet túráinkon – ismerjük meg együtt hazánk nevezetes tájait. 

• Szakköri foglalkozás keretében a tanulóinkból alakult zenei együtteseknek próbatermi 

lehetőséget biztosítunk. 

 

A Wesselényiben nem csak tanulni lehet: 

 

A tanítási időn kívül számos rendezvény, program vár 

diákjainkra a tanév során: gólyakirándulás, vízi- és 

biciklitábor, farsangi bál, sportversenyek és 

bajnokságok, túrák, koncertek, kulturális, szakmai 

bemutatók és előadások, nyelvi vetélkedők, 

tanulmányi versenyek, Wesselényi Ifjúsági Napok, 

Wesselényi Emléknapok… 


