
 
    
    

A A A A dunaszerdahelyi dunaszerdahelyi dunaszerdahelyi dunaszerdahelyi SzabSzabSzabSzabó Gyula utcai ó Gyula utcai ó Gyula utcai ó Gyula utcai Szakközépiskola Szakközépiskola Szakközépiskola Szakközépiskola     lapjalapjalapjalapja    
 
      Megjelenik idıközönként    2009. szeptember 
 

 

 

Újra szeptember van, becsengettek. Szeretettel köszöntjük elsıs 
diákjainkat, akik 3 éves, 4 éves és 2 éves felépítményi szakjainkon kezdik el 
tanulmányaikat iskolánkban. Hét elsı osztály nyílik ebben a tanévben:  
1.A-autószerelı+fodrász, 1.B-fodrász, 1.C-mőszaki és informatikai 
szolgáltatások az elektrotechnikában, 1.D-mőszaki és informatikai 
szolgáltatások elektrotechnikában+gépiparban, 1.E-kereskedelem és 
vállalkozás, 1.L-gazdasági informatika, 1.J-gépészet és hajkozmetika. 
A 2009/2010-es tanévben 5 osztály diákjai néznek az érettségi elé 4 éves 
szakokon, 2 osztály a felépítményi szakon, valamint záróvizsga elıtt áll egy 
vegyes szakcsoportú osztály. 

Mindenkinek kívánok sok erıt, kitartást a munkához, hogy a munkátok 

meghozza azt a gyümölcsöt, amivel majd érvényesülni tudtok a világban. 

Minek tanulni? 

A mai világban egyre többen teszik fel ezt 
a kérdést. Találkozom sok olyan diákkal, 
aki nem tudja megfogalmazni, hogy miért 
választotta a mi iskolánkat, milyen 
jövıbeli elképzelései, céljai vannak. 
Sajnos, egyre több az olyan fiatal, akinek 
nincsenek életcéljai. Sokan úgy képzelik el 
a jövıjüket, hogy majd lesz valahogy, 
eltartják a szülei. Sokan nem tudatosítják, 
hogy a tanulás mennyire fontos, csak 
valahogy legyen meg az érettségi 
bizonyítványuk. Pedig a munkaadó nem a 
bizonyítványt fogja nézni, hanem a 
szakmai tudást, a fellépést, a kifejezıkészséget és a képességeket. Nem beszélve 
a szlovák nyelvrıl, a legalább 1 vagy 2 idegen nyelvrıl és a számítógépes 
ismeretekrıl. 
Érdemes mindenkinek elgondolkodni ezen, és ha valaki még nem tette volna 
meg, kezdjen el becsületesen tanulni.     -K.Levente- 



 

 

A három és négy éves szakok és szakmák oktatása mellett: 
 

 jó iskolai nevelési és oktatási program 

 szakmai gyakorlat biztosítása a kiépített szaktantermekben és mőhelyekben 

 idegen nyelvek színvonalas oktatása (angol, német) 

 ECDL-vizsgákra való felkészítés, vizsgalehetıség és bizonyítvány megszerzése 

 szakkörök: informatika, szlovák nyelv, angol és német nyelv, idegen nyelvi 

társalgás 

 érettségire felkészítı nyelvkurzusok 

 sporttevékenységek: foci, kézilabda, asztalitenisz, sakk 

 Rákóczi Szövetség helyi szervezetének munkájában való részvétel 

 rendszeres osztály-, tanulmányi és nyelvi kirándulások- 

 rendszeres kiállítás- és színházlátogatások 
 

 
 
 
☺ szakma szeretetére és alapos elsajátítására 
☺ mőveltségre, kultúráltságra és érvényesülni tudásra 
☺ mindenki számára biztosított informatikai ismeretek 

megszerzésére 
☺ jó kommunikációs készség fejlesztésére 
☺ anyanyelvünk állandó ápolására, megırzésére 

 
MIT TERVEZÜNK NYITNI a 2010/2011-es tanévben? 

SZAKKÖZÉPISKOLAI RÉSZLEG –   /4 éves, érettségivel végzıdı/ 

• 6352 6 00          kereskedelem és vállalkozás (obchod a podnikanie) 
tan.nyelv: magyar, létszám: 30 

• 3917 6 02         mőszaki és informatikai szolgáltatások a gépiparban  
(technické a informatické služby v strojárstve) 

tan.nyelv: magyar, létszám: 12 

• 3917 6 03         mőszaki és informatikai szolgáltatások az elektrotechnikában 
  (technické a informatické služby v elektrotechnike) 

tan.nyelv: magyar, létszám: 38 

• 6362 6 00 kozmetikus  
  (kozmetička a vizášistka) 

                  tan.nyelv: magyar, létszám: 12  

• 8298 6 00 ruhatervezés (odevný dizajn) 
  tan.nyelv: magyar, létszám: 12 



SZAKMUNKÁSKÉPZİ RÉSZLEG 
A/  TANULMÁNYI SZAKOK – /4 éves, érettségivel és szakmunkás levéllel végzıdı/ 
 
• 2861 4 04         vegyipari technikus – életkörnyezet védelme és  alakítása   
 (chemik operátor – ochrana a tvorba životného prostredia) 

tan.nyelv: magyar, létszám: 12 

• 3137 4 01        ruhaipari technikus 
  (operátor odevnej výroby-odevná výroba)  

tan.nyelv: magyar, létszám: 12 

B/  SZAKMUNKÁS SZAKOK –  /3 éves, szakmunkás levéllel végzıdı/ 
• 2487 2 01 autószerelı (autoopravár –  mechanik) 
     tan.nyelv: magyar, létszám: 18 
• 2683 2 03 villanyszerelı (elektromechanik-rozvodné zariadenia) 
  tan.nyelv: magyar, létszám: 10 
• 3152 2 03  varrónı – általános varrás (krajčírka univerzálne šitie odevov)  
     tan.nyelv: magyar, létszám: 10 
• 3355 2 00 asztalos (stolár) 

     tan.nyelv: magyar, létszám: 10 
• 6456 2 00 fodrász (kaderník) 
   tan.nyelv: magyar, létszám: 24 

FELNİTTKÉPZÉS 

FELÉPÍTMÉNYI SZAKOK /2 vagy 3 éves, érettségivel végzıdı/ - szakmunkások 
számára 
 
• 2414 4 01 gépészet (strojárstvo – VM a OP SaZ) 

  tan.nyelv: magyar, létszám: 12 
• 6426 4 00       hajkozmetika (vlasová kozmetika) 

 tan.nyelv: magyar, létszám: 12 

ÉRETTSÉGI UTÁNI FELÉPÍTMÉNYI SZAK /2 éves, második érettségivel 
végzıdı/ - érettségizettek számára 

• 6292 6 00      gazdasági informatika (hospodárska informatika)   

  tan.nyelv: magyar, létszám:24 

• 6308 6 00  közigazgatás (verejná správa) 
  tan.nyelv: magyar, létszám: 24 

 

A hónap idézete 

 
„A tanulás azért van, hogy rájöjjünk, mihez 

van különleges képességünk.” 
 

Leonard Bernstein 
 

 

 

 



 

Változás!Változás! Változás! 

 
 
 
 

Kedves Diákok! 
 

Kísérjétek figyelemmel iskolánk weboldalát, ahol minden fontos 

információt, friss képeket, videókat megtaláltok. 

 

 

 

 

• Szeptember 11-én a Városi Mővelıdési Központban iskolánk nyitott napot 

szervez az alapiskolák végzıs diákjai számára, ahol a kilencedikes diákok 

megismerhetik az iskolánk által kínált szakokat, szakmákat. Szeretettel várjuk az 

érdeklıdı diákokat!  

• Szeptemberben lesz a pótérettségi, azon diákok számára, akik valamilyen oknál 

fogva nem érettségiztek a májusi idıpontban. 

Ha valaki szeretne megjelentetni egy cikket vagy 

hirdetést lapunkban vagy az iskolánk weboldalán, 

jelentkezhet 

Klır Levente tanár úrnál (klorlevente@sosds.sk). 
 

Elérhetıségeink 
Levélcím: Stredná odborná škola s VJM 
Gyulu Szabóa 21  
929 01 Dunajská Streda 
Telefon, fax: 031/55 22 836 
E-mail: info@sosds.sk 
Web: www.sosds.sk 

Szeretettel várunk és hívunk minden 
kedves érdeklıdıt, hogy személyesen 

látogasson el iskolánkba! 


