
Premontrei Szakgimnázium, 
Technikum és Kollégium

Keszthely



Képzési útvonalak

Szakgimnázium
4+1 évfolyam

(9-12 évf. + 13.évf.)

Technikum
5 évfolyam
(9-13. évf.)

Szakiskola

SZAKKÉPESÍTÉS
Emelt szintű vagy 

középszintű érettségi
szakmai ÉRETTSÉGIVEL

Emelt szintű vagy 
Középszintű 
ÉRETTSÉGI

5/13 évfolyam
technikus képzés

FELSŐOKTATÁS
nappali, esti, 

levelező tagozat

MUNKAERŐ 
PIAC

8. 
osztály

Gimnázium



Iskolánk fenntartója

Csornai Premontrei Prépostság



Nevelő munka

Iskolánk nemcsak az oktató, hanem
a nevelő munkára, az erkölcsi
nevelésre is hangsúlyt fektet.
Fontosnak tartjuk a megbízhatóság,
az egyetemes emberi értékrend
közvetítését.

"Minden jó ügyért készen".
(„AD OMNE OPUS BONUM PARATI”)



Miért pont a Premontrei Szakgimnázium 
Technikum és Kollégium?

•oktatóinkat a szakmai képzéseinkhez, piaci szférából 
válogatjuk

•piacképes szakmák, jó kereseti lehetőséggel
•gyakorlatközpontú órák
•hatékony oktatás, kis létszámú csoportok, 
•továbbtanulási lehetőség 
•kollégiumi elhelyezés
•ösztöndíj rendszerjogszabályok által biztosított



Szakmai területeink

Informatikai

Pedagógiai

Egészségügyi

Képzéseinket elsősorban a munkaerőpiac igényeit felmérve, a jó 
kereseti-, elhelyezkedési- és továbbtanulási lehetőségeket szem 
előtt tartva alakítottuk ki.



INFORMATIKA

Szoftverfejlesztő és –tesztelő 
technikus

Tagozatkód:  0040

Nappali 5 év
Esti 2 év



EGÉSZSÉGÜGY

Gyakorló ápoló
Nappali 5 év
Esti 2 év

Tagozatkód:  0050



PEDAGÓGIA

Pedagógiai munkatárs

• Pedagógiai asszisztens

• Gyógypedagógiai asszisztens

Tagozatkód:  0070

Nappali 4+1 év

Tagozatkód:  0071



Felvételi….

• Tanulmányi átlag
• Választott szakterületek alapját képező 

tantárgyi érdemjegyek
• Szóbeli elbeszélgetés
• Plusz pont adható (max. 5 pont), ha előző 

években az iskola szakköreire, felkészítésre

Kollégium

• Távolság
• Szociális helyzet



tervezett időpont

2020. november 17. 18:00

részletek: premontrei-keszthely.hu
https://www.facebook.com/Premontrei.Keszthely

on-line

Nyílt nap



NYÍLT NAP
2020. november 17 (kedd) 18 óra

Szakmai nap a 7-8-dik osztályosoknak és szüleiknek a

PREMONTREI SZAKGIMNÁZIUMBAN
Képzéseinket a munkaerőpiac igényeit felmérve, a jó kereseti, elhelyezkedési és továbbtanulási lehetőségeket szem előtt tartva indítjuk!

Tervezett program:

KÉPZÉSI, TOVÁBBTANULÁSI TÁJÉKOZTATÓ
Balogh Csaba

Igazgató

INFORMATIKA PEDAGÓGIA EGÉSZSÉGÜGY

TÁJÉKOZTATÓ TÁJÉKOZTATÓ TÁJÉKOZTATÓ



Iskolánkról



Tantermeink



Tantermeink



Informatika labor



DEMO-terem



Kollégium



2019/2020 tanév eseményei

http://premontrei-keszthely.hu

http://premontrei-keszthely.hu/


2019/2020. tanév életképek



Köszönöm a figyelmet!

Nem kötelező Nálunk tanulni,

…de lehetőség!

Tájékoztató filmünk:  


