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„Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és azt a 
valamit bármi áron is, de el kell érnünk.”- mondta Marie Curie. a viK 
Középiskola segít felderíteni, hogy miben is vagy tehetséges és segít 
a tehetséged kibontakoztatásában is. Hisszük, hogy a benned rejlő 
kreativitás – mert minden ember kreatív - fejlesztése lesz a szakmai 
sikered kulcsa, függetlenül attól, hogy a két tanítási nyelvű, nyelvi 
előkészítős vagy „hagyományos” ágazati szakközépiskolai  képzése-
ink bármelyikén veszel részt és szerzel versenyképes tudást igazoló  
érettségi bizonyítványt. 

a viK Középiskola több mint egy iskola, nálunk minden diák teljes 
körű támogatást kap személyiségének, képességeinek kibontakozta-
tásához. a viK Középiskola fenntartójának, a Baptista szeretetszol-
gálat egyházi jogi személynek legfőbb célja, hogy a tanulók a lehető 
legjobb alapokat kapják egy boldog, kiteljesedett, sikeres jövőhöz, 
ennek tükrében a pedagógiai és szakmai programunk alapgondo-
lata: „a bölcs tanítás az élet forrása.” (Pb.13:14.). ez is garancia arra, 
hogy intézményünkben magas szintű szakmai és felelősségteljes 
oktatás zajlik. 

iskolánkban magyar-angol két tanítási nyelvű, illetve nyelvi előké-
szítős középiskolai képzést kínálunk a vendéglátás és turizmus iránt 
érdeklődő fiatalok számára. ezek a képzések 1 + 4 éves szerkezetben 
épülnek fel, mely során az első, alapozó tanévben az idegen nyelv 
(angol) oktatására fektetjük a hangsúlyt. ágazati szakközépiskolai 
osztályainkba (hagyományos, 4 éves szakközépiskolai képzések) 
azoknak a diákoknak a jelentkezését várjuk, akik a vendéglátás, a tu-
rizmus vagy a szépségipar, ezen belül is a fodrászat iránt érdeklőd-
nek.  ezekben az osztályokban első idegen nyelvként az angol vagy 
német nyelv választható.

a megalapozott szakmai tudás és megbízható nyelvismeret mellett 
gyakorlatorientált képzéseket  kínál a viK Középiskola. az itt tanuló 
diákokat felkészítjük, hogy megállják a helyüket az életben vagy 
továbbtanulhassanak bármelyik felsőoktatási intézményben. 

a viK Középiskola nagy múltú intézmény, mely lépést tart a jelenkor 
piaci igényeivel. iskolánkban turisztikai, vendéglátó, és szépészeti 
képzések széles palettájáról választhat az, aki általános iskolai 

végzettséggel vagy érettségi bizonyítvánnyal rendelkezik. Mi tudjuk, 
hogy mi kell a piacképes tudás megszerzéséhez, így a nálunk 
végzettek megélhetésének egyik fő forrása a messzi földön is híres 
magyar vendégszeretet lesz. 

a viK Középiskola piaci előnye, hogy jól kiépített és folyamatosan 
bővülő, a szolgáltató szektor vezető piaci szereplőit magába foglaló 
kapcsolatokkal rendelkezik (pl. Hajas szalon, symbol Budapest,  
larus étterem, Kempinski Hotel Corvinus Budapest stb.), ahol a 
tanulók gyakorlatot vagy akár hosszabb távra szóló munkahelyet 
is kaphatnak. a leonardo-program keretében diákjaink külföldön 
szerezhetnek szakmai tapasztalatot. 

intézményünk kiváló adottságokkal rendelkezik. iskolánk könnyen 
megközelíthető, a Keleti Pályaudvar közvetlen szomszédságában 
található. tanulóink szakmai fejlődését intézményünk 16 főzőhelyes, 
korszerű eszközökkel felszerelt tankonyhája, minőségi felszerelé-
sekkel rendelkező tanéttermei, illetve Hajas mesterfodrászok által 
vezetett tanműhelyei garantálják

reméljük, hogy hamarosan téged is diákjaink körében üdvözölhe-
tünk!”

kÖszÖNTŐ
HatártalaN szaKMai tUdás

viK – Kreativitásod fejlesztése 
a szaKMai siKered KUlCsa. 

 Nagy László Kökény István
 igazgató szakmai igazgató
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*az engedélyezett keretszámok erejéig
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szakkÖzÉPiskOlai kÉPzÉseiNk

Általános iskola

Vendéglátás-turisztika szakmacsoport

Vendéglátóipar ágazat

Vendéglátásszervező-vendéglős 
szakképesítés

1 év

két tanítási 
nyelvű képzés
1 + 4 év angol

Érettségi

Nyelvi 
előkészítő 

képzés
1 + 4 év angol

Érettségi Érettségi

Hagyomá-
nyos 

Ágazati 
szakközép-

iskola
4 év angol 

vagy német

Érettségi

két tanítási 
nyelvű képzés
1 + 4 év angol

Érettségi

Nyelvi 
előkészítő 

képzés
1 + 4 év angol

Érettségi

Hagyomá-
nyos 

Ágazati 
szakközép-

iskola
4 év angol 

vagy német

Érettségi

Hagyomá-
nyos 

Ágazati 
szakközép-

iskola
4 év angol 

vagy német

Turisztika ágazat

Turisztikai szervező, értékesítő 
szakképesítés

1 év

szépészet ágazat

Gyakorló fodrász 
szakképesítés

1 év

Fodrász 
1 évmunkaerőpiacFelsőoktatás

egyéb szolgáltatások szakmacsoport

99 Magas szintű NYelvi KéPzést nyújtunk, amely során 
célunk a legalább B2-es szintű idegen nyelvi tudás elsajá-
títása.
99 KÜlfÖldi szaKMai GYaKorlati lehetőséget biztosítunk 

a leonardo Mobilitás program keretében.
99 diákjaink minőségi, Hazai  szaKMai GYaKorlati helye-

ken sajátíthatják el a szakma fortélyait, ahol akár állandó 
álláshoz/karrierhez is juthatna. 
99 a szakközépiskolával nem kell, hogy véget érjen a tanulás. 

tanítványaink az addig megszerzett tudásukra is épülő 
érettséGi UtáNi (nappali és esti tagozatos) szaK-
Mai KéPzéseKben (pl. turisztikai szervező, értékesítő; 
vendéglátásszervező-vendéglős) vagy hazai és nemzet-
közi felsŐoKtatási iNtézMéNYeKben folytathatják 
tanulmányaikat.
99 diákjaink a nálunk szerzett elméleti és gyakorlati tudással 

belföldön és külföldön is megállják helyüket.  

99 Könnyen MeGKÖzelÍtHetŐ helyen vagyunk Budapesten.
99 Képzéseink széles Palettájáról választhatsz.
99 tanulásmódszertani, önismereti és kommunikációs tré-

NiNGeKkel fejlesztjük tanulóink kompetenciáit.
99 eMelt ÓraszáMÚ idegen nyelvi és informatikai képzést 

biztosítunk.
99 Két tanítási nyelvű osztályainkban a tantárgyak egy részét 

CélNYelven oktatjuk.
99 a leoNardo ProGraM keretében számos országban, 

így például spanyolországban, olaszországban, Nagy-Bri-
tanniában, svédországban, izlandon vagy akár lettország-
ban szerezhetnek szakmai tapasztalatot a viK diákjai.
99 16 főzőhelyes taNKoNYHáNKban, valamint két kiválóan 

felszerelt taNétterMÜNKben a legmodernebb gépe-
ken és exkluzív éttermi eszközökkel gyakorlatozhatnak a 
vendéglátás szerelmesei.
99 szépészeti ágazaton tanulók szakmai fejlődését Hajas 

Mesterfodrászok által vezetett tanműhelyeink garan-
tálják.
99 folyamatosan bővülő PartNeradatBázisUNK segítsé-

gével könnyebben találhatnak tanítványaink diákmunkát.
99 több mint 10 000 tételes KÖNYvtárUNKban a legfris-

sebb szakirodalom is fellelhető.
99 tradicionális tanár-diák reNdezvéNYeiNK az informális 

kapcsolatépítés, a kikapcsolódás remek alkalmai.
99 Képzéseink az államilag támogatott létszám mértékéig 

taNdÍjMeNtesek.
99 diákjainknak jár a Családi PÓtléK.
99 a diáKiGazolváNY adta lehetőségeket minden tanulónk 

kihasználhatja.
99 diákjaink jelentős része tesz siKeres érettségi vizsGát.

miÉrT a Vik kÖzÉPiskOla 
a leGJOBB VÁlaszTÁs szÁmOdra?
Mert HatártalaN szaKMai tUdást KÍNál
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a nyelvi előkészítő évvel induló képzésünk keretein belül az első év-
ben magas óraszámban tanulhatsz angolul, ami nem csak a nyelv-
vizsga követelményeinek való megfelelést biztosíthatja számodra, 
hanem azt is, hogy választott szakmádban biztos nyelvi alapokkal 
indulhatsz el céljaid megvalósításának útján.

szaKKÖzéPisKola: 
veNdéGlátás-tUrisztiKa 
szaKMaCsoPort 
veNdéGlátÓiPar áGazat 
nyelvi előkészítő képzés (1+4 éves) tagozatkód: angol 21

angol nyelvi előkészítős középiskolai képzést kínálunk a vendéglátás 
iránt érdeklődő fiatalok számára. az első, azaz a 9. nyelvi előkészítős 
évfolyamon az angol nyelvi felkészítésre összpontosítunk heti 18 
nyelvórával. a továbbiakban emelt szintű képzést biztosítunk angol 
nyelvből, valamint a vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek 
című tantárgyakból. 10. évfolyam végén B2 szintű nyelvi mérésen 
vesznek részt tanulóink. a 10. évfolyamtól második idegen nyelvként 
választandó a német, az orosz vagy a spanyol nyelv.
az ágazati érettségi után, a szakképzési évfolyam elvégzését köve-
tően egy év alatt a vendéglátásszervező-vendéglős szakképesítés 
megszerzésére van lehetőség.

szaKKÖzéPisKola: 
veNdéGlátás-tUrisztiKa 
szaKMaCsoPort 
tUrisztiKa áGazat 
nyelvi előkészítő képzés (1+4 éves) tagozatkód: angol 23

angol nyelvi előkészítős középiskolai képzést kínálunk a turizmus 
iránt érdeklődő fiatalok számára. az első, azaz a 9. nyelvi előkészítős 
évfolyamon az angol nyelvi felkészítésre összpontosítunk heti 18 
nyelvórával. a továbbiakban emelt szintű képzést biztosítunk angol 
nyelvből, valamint a vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek 
című tantárgyakból. 10. évfolyam végén B2 szintű nyelvi mérésen 
vesznek részt tanulóink. a 10. évfolyamtól második idegen nyelvként 
választandó a német, az orosz vagy a spanyol nyelv.
az ágazati érettségi után, a szakképzési évfolyam elvégzését köve-
tően egy év alatt a turisztikai szervező, értékesítő vagy idegenveze-
tő szakképesítés megszerzésére van lehetőség.

NYelVi elŐkÉszÍTŐs kÉPzÉseiNk

Két tanítási nyelvű képzéseinken azon túl, hogy a szakmai orientáci-
ós tárgyak tanulása révén közelebb kerülsz választott szakmádhoz, 
az elméleti ismeretek mellett a gyakorlatban is kipróbálhatod ma-
gad. Nyelvi és kommunikációs képességeid fejlesztése érdekében 
pedig több szakmai tantárgyat angolul tanulhatsz anyanyelvi lektor 
közreműködése mellett.

szaKKÖzéPisKola: 
veNdéGlátás-tUrisztiKa 
szaKMaCsoPort 
veNdéGlátÓiPar áGazat 
két tanítási nyelvű képzés (1+4 éves) tagozatkód: angol 11

Magyar-angol két tanítási nyelvű középiskolai képzést kínálunk 
a vendéglátás iránt érdeklődő fiatalok számára. az első, azaz a 
9. két tanítási nyelvű évfolyamon az angol célnyelvi felkészítésre 
összpontosítunk heti 18 nyelvi órával. a továbbiakban emelt szintű 
képzést biztosítunk, és angol célnyelven oktatjuk a célnyelvi civili-
záció, célnyelv, valamint a vendéglátás-idegenforgalom alapisme-
retek tantárgyakat. a 10. évfolyam végén B2 szintű nyelvi mérésen 
vesznek részt tanulóink. a 10. évfolyamtól második idegen nyelvként 
választandó a német, az orosz vagy a spanyol nyelv.
az ágazati érettségi után, a szakképzési évfolyam elvégzését köve-
tően egy év alatt a vendéglátásszervező-vendéglős szakképesítés 
megszerzésére van lehetőség.

szaKKÖzéPisKola: 
veNdéGlátás-tUrisztiKa 
szaKMaCsoPort 
tUrisztiKa áGazat 
két tanítási nyelvű képzés (1+4 éves) tagozatkód: angol 13

Magyar-angol két tanítási nyelvű középiskolai képzést kínálunk a 
turizmus iránt érdeklődő fiatalok számára. az első, azaz a 9. két taní-
tási nyelvű évfolyamon az angol célnyelvi felkészítésre összpontosí-
tunk heti 18 nyelvi órával. a továbbiakban emelt szintű képzést biz-
tosítunk, és angol célnyelven oktatjuk a célnyelvi civilizáció, célnyelv, 
valamint a vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek tantárgyakat. 
a 10. évfolyam végén B2 szintű nyelvi mérésen vesznek részt 
tanulóink. a 10. évfolyamtól második idegen nyelvként választandó a 
német, az orosz vagy a spanyol nyelv. 
az ágazati érettségi után, a szakképzési évfolyam elvégzését köve-
tően egy év alatt a turisztikai szervező, értékesítő vagy idegenveze-
tő szakképesítés megszerzésére van lehetőség.

kÉTTaNNYelVŰ kÉPzÉseiNk
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Hagyományos szakközépiskolai képzéseink biztosítják számodra a 
gyakorlati ismeretek és a szükséges elméleti tudás elsajátítását is. 
vendéglátó és turisztikai ismeretek tantárgy érettségi tantárgyként 
tanulható, amely a szakma átfogó ismeretanyagát tartalmazza, vala-
mint a szépészeti képzésünk keretein belül a kozmetika, masszázs, 
kézápolás és fodrászat szakmai alapozó ismereteit sajátíthatod el.

szaKKÖzéPisKola: 
veNdéGlátás-tUrisztiKa 
szaKMaCsoPort 
veNdéGlátÓiPar áGazat 
(4 éves) tagozatkód: angol 31, német 32 

a vendéglátás iránt érdeklődő fiatalok számára hagyományos, azaz 
négyéves középiskolai képzést is kínálunk. első idegen nyelvként 
iskolánkban az angol vagy a német nyelv választható, a 11. évfolyam-
tól pedig fakultatív formában lehetőség van második idegen nyelv 
tanulására is. a fakultáció keretében diákjaink angolul, németül vagy 
oroszul tanulhatnak. a képzésre a munkaegészségügyileg alkalmas 
sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási 
zavarokkal küzdő tanulókat is várjuk. 
az ágazati érettségi után, a szakképzési évfolyam elvégzését köve-
tően, egy év alatt a vendéglátásszervező-vendéglős szakképesítés 
megszerzésére van lehetőség.

szaKKÖzéPisKola: 
veNdéGlátás-tUrisztiKa 
szaKMaCsoPort 
tUrisztiKa áGazat 
(4 éves) tagozatkód: angol 33, német 34 

a turizmus iránt érdeklődő fiatalok számára hagyományos, azaz 
négyéves középiskolai képzést is kínálunk. első idegen nyelvként 
iskolánkban az angol vagy a német nyelv választható, a 11. évfolyam-
tól pedig fakultatív formában lehetőség van második idegen nyelv 
tanulására is. a fakultáció keretében diákjaink angolul, németül vagy 

oroszul tanulhatnak. a képzésre a munkaegészségügyileg alkalmas 
sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási 
zavarokkal küzdő tanulókat is várjuk. 
az ágazati érettségi után, a szakképzési évfolyam elvégzését köve-
tően egy év alatt a turisztikai szervező, értékesítő vagy idegenveze-
tő szakképesítés megszerzésére van lehetőség.

szaKKÖzéPisKola: 
eGYéB szolGáltatásoK szaKMaCsoPort 
széPészet áGazat 
 (4 éves) tagozatkód: angol 39, német 40 

Ha szépészeti képzésünket választod, biztosítjuk számodra mindazt, 
ami a kozmetikus és fodrász alapképzéshez nélkülözhetetlen. 
igényesen felszerelt gyakorló-szalon, amely a képzési követelmé-
nyeknek kiválóan megfelel, és további garancia emellett az aktívan 
dolgozó szakemberek, mint oktatók tudásának átadása.
a szépségipar, azon belül is a fodrászat iránt érdeklődő fiatalok 
számára ajánljuk a képzéstípust. a középiskolai tanulmányok négy 
éve alatt a jogszabályok által engedélyezett legnagyobb óraszámban 
oktatjuk azon szakmai tárgyakat, amelyek ismeretanyaga nélkülöz-
hetetlen ahhoz, hogy valaki a szépségszakmákban érvényesülni tud-
jon (pl. kézápolási ismeretek, sminkelési alapismeretek, masszázs 
technikák). ez az alapozó oktatás lehetővé teszi, hogy az ágazati 
érettségi vizsgát követően a szakképzést választó tanulók kettő 
helyett egy év alatt szerezzenek gyakorló fodrász végzettséget. 
első idegen nyelvként az angol vagy a német nyelvet választhatják 
a hozzánk jelentkezők, a 11. évfolyamtól pedig fakultatív formában 
lehetőség van második idegen nyelv tanulására is. a fakultáció 
keretében diákjaink angolul, németül vagy oroszul tanulhatnak. a 
képzésre a munkaegészségügyileg alkalmas sajátos nevelési igényű 
és a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő tanulókat 
is várjuk. 
a gyakorlati képzést Hajas lászló mesterfodrásszal közösen szer-
vezzük. a gyakorló fodrász szakképesítés megszerzését követően 
lehetőséget biztosítunk egy éves szakmai képzésen való részvételre, 
amelynek során fodrász végzettséget szerezhetnek tanulóink.

ÁGazaTi szakkÖzÉPiskOlai kÉPzÉseiNk 
– „HaGYOmÁNYOs”, 4 ÉVes kÉPzÉseiNk
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a leoNardo da viNCi ProGraM Háttere
•	 az európai Bizottság 1994-ben indult együttműködési programja 

a szakképzés területén. 
•	 Magyarország 1997. szeptember 1-jén kapcsolódott be a leonar-

do programba, számos szakképzési szereplő számára lehetővé 
téve az európán belüli mobilitást. 

a leoNardo da viNCi ProGraM 
leGfoNtosaBB Célja
segítse a szakképzést  valamint a szakmai tudás nemzetközi szintű 
bővítését a középiskolás fiatalok körében.

a  viK KÖzéPisKola és a leoNardo da 
viNCi ProGraM 
•	 a programhoz a viK Középiskola 2011-ben csatlakozott. 
•	 iskolánk jelenleg is a program résztvevője, így 32, a vendéglátás 

és idegenforgalom valamint 15, a fodrász képzésben résztvevő 
diákunknak volt és van lehetősége arra, hogy megtapasztalja, 
milyen egy külföldi ország munkamorálja, kultúrája, gasztronómi-
ája, mindennapi élete.

•	 Partnerintézményeink a következő országokban találhatóak: 
anglia, Belgium, finnország, franciaország, izland, Írország, 
lettország, Németország, Norvégia, olaszország, spanyolország 
és svédország.

•	 a vendéglátó képzésben kiutazók körülbelül 5 hónapot, míg 
a fodrászképzésben csoportosan kiutazók 3 hetet töltenek a 
kiválasztott célországban.

KiNeK szÓl a leoNardo ProGraM? 
 azon tanulóknak, akik
•	 nyitottak, érdeklődőek, elkötelezettek választott szakmájuk iránt,
•	 kissé kalandvágyóak, s nem félnek az önállóságtól,
•	 keresik a lehetőséget valami újra, ami egy életre meghatározó 

élményt nyújthat a számukra.

kÜlFÖldi szakmai GYakOrlaT a leONardO da ViNci 
mOBiliTÁs PrOGram kereTÉBeN

„Nagyon sokat nyújtott nekem ez a program és 
új emberként jöttem vissza.”

illÉs eNikŐ
sVÉdOrszÁG, THOrskOG slOTT kasTÉlYszÁllÓ

„ Nem bántam meg, hogy belevágtam, 
sokat tanultam magamról, az emberi kapcsolatokról és 

a szakmáról.”

BaTÁri dOmiNika
sVÉdOrszÁG, GÖTeBOurG – TaNums HOTell & 

kONFereNsaNläGGNiNG
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•	 a viK Középiskolában az ágazati szakközépiskolai (két tanítási 
nyelvű, nyelvi előkészítős, 4 éves középiskolai) osztályokba a 
felvételi rangsort:
•	 a jelentkezők általános iskolai osztályzatai, 
•	 a központi írásbeli felvételi pontszámai 
•	 és az iskolai szóbeli meghallgatáson szerzett pontszámok 

alapján állapítjuk meg.
•	 az sNi és BtM jelentkezőket nem mentesítjük az írásbeli felvé-

teli vizsga alól! 
•	 a felvételi során a jelentkezők maximum 200 pontot szerezhet-

nek az alábbiak szerint.
•	 a két tanítási nyelvű, nyelvi előkészítős és 4 éves ágazati szakkö-

zépiskolai képzésekben:
•	 hozott pontokból: 50 pont
•	 központi írásbeli (magyar nyelv és matematika) alapján: 100 

pont
•	 szóbeli meghallgatás alapján: 50 pont kapható.

•	 a hozott pontok számítása az általános iskolai magyar nyelv, 
irodalom, idegen nyelv, történelem és matematika osztályzatok 
alapján történik, a 7. év végi és a 8. félévi jegyek figyelembe véte-
lével. a jegyek összeadásával maximum 50 pont érhető el.

•	 a központi írásbeli javítása, pontozása a felvételi dolgozatok 
értékelését meghatározó javítási útmutató alapján történik. az 
írásbeli alapján maximum 100 pont szerezhető.

•	 a szóbeli meghallgatás célja a jelentkező érdeklődésének, 
motiváltságának (két tanítási nyelvű képzésre történő jelentkezés 
esetén nyelvi előképzettségének) megismerése, a meghallgatá-
son tantárgyi tudást nem vizsgálunk! a szóbeli meghallgatáson 
50 pont szerezhető. 

•	 a pontozáskor a következő szempontokat vesszük figyelembe: 
általános
•	 tájékozottság (20 pont), tájékozottság a képzési területről (15 

pont), a jelentkező fellépése és
•	 kommunikációs készsége (10 pont), a bizottság összbenyo-

mása a jelentkezőről (5 pont). 

a felvételi eljárás idŐPoNtjai a 
2015/2016-os taNévre tÖrtéNŐ 
BeisKolázási idŐszaKBaN

•	 a tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára. 
Közvetlenül a központi írásbeli vizsgát szervező intézménybe: 
2014. december 9.

•	 Központi írásbeli felvételi vizsga a 9. évfolyamra: 2015. január 17. 
(szombat) – 10:00 óra

•	 Pótló központi írásbeli felvételi vizsga a 9. évfolyamra: 2015. 
január 22. – 14:00 óra

•	 tanulók értesítése az írásbeli eredményéről: 2015. február 5.
•	 az általános iskolák 2015. február 13-án megküldik a felvételi 

jelentkezési lapokat a középiskolákba. 
•	 szóbeli meghallgatások időpontja: 2015. február 17-től  

március 6-ig külön beosztás szerint, amelyet az iskola honlapján  
(www.vikiskola.hu) hozunk nyilvánosságra,. 

•	 Nyílt óráink (elsősorban diákok jelentkezését várjuk,  
a tanítási órák látogatására honlapunkon keresztül szükséges 
regisztrálni): 
•	 1. nyílt nap: 2014. november 5. 
•	 2. nyílt nap: 2014. november 20.
•	 3. nyílt nap: 2015. január

•	 szülői tájékoztatók:
az érdeklődő szülők számára a nyílt napjaink időpontjában 17:00 
órai kezdettel.

továBBi felviláGosÍtás:
•	 e-mailben: felveteli@vikiskola.hu
•	 iskola honlapján a Kapcsolat űrlap kitöltésével: www.vikiskola.hu
•	 telefonon: 06/1-413-7224 vagy 06/1-413-7225
•	 személyesen: ügyfélfogadási időben a honlapon közölt időpon-

tokban, a 1078 Budapest, Hernád u. 3. szám alatt.

FelVÉTeli elJÁrÁs reNdJe

Hagyományaink felkutatása, őrzése, ápolása és továbbfejlesztése 
sajátos, speciális arculatot biztosít, és segít megkülönböztetni intéz-
ményünket a többi, hasonló képzést nyújtó iskolától. Mindez színesíti 
a diákéletet, s tovább bővíti a tanórán kívüli foglalkozási lehetősége-
ket. Célunk, hogy diákjaink ne csak racionálisan, hanem érzelmileg is 
kötődjenek a viK Középiskolához. 
 

NéHáNY taNÓráN KÍvÜli HaGYoMáNYos 
reNdezvéNYÜNK:
•	 augusztusi gólyatábor, ahol leendő kilencedikes diákjaink ismer-

kedhetnek meg egymással és osztályfőnökeikkel.
•	 az október-november folyamán rendszeresen megrendezésre 

kerülő Gólya-bál. a bál elsősorban a 9. évfolyam sajátságos, 
kötetlen formában történő bemutatkozásának szórakoztató 
eseménye. 

•	 Nyílt napok: évente több napra kinyitjuk iskolánk kapuit, óralá-
togatások, szülői tájékoztatók keretében mutatkozunk be leendő 
tanulóink és szüleik számára.

•	 az érettségi előtt álló évfolyam hagyományos rendezvénye a 
szalagavató ünnepség. az esemény rendezése külső helyszínen 
történik, ünnepélyes szalagtűzéssel kezdődik, és szalagavató 
bállal folytatódik. 

•	 Vik-nap: tanévenként 1 napra a „diákoké az iskola”. a viK-napon 
játékos vetélkedők, előadások, filmvetítés közül választhatnak 
tanulóink évenként eltérő tematika szerint. ezt a napot az iskolá-
ban működő diákönkormányzat szervezi.

•	 a ballagás szintén végzős diákjaink életének egyik fontos ese-
ménye, melyre meghívást kapnak az ünnepeltek hozzátartói is.

isKolai, orszáGos és NeMzetKÖzi 
szaKMai és taNUlMáNYi verseNYeKeN 
valÓ részvételÜNK:
tanulóink számára kiemelten fontos, hogy különböző megméret-
tetéseken vegyenek részt. számos belső iskolai versenyen kívül (pl. 
vers- és prózamondó verseny, Ki tud többet hazánkról? vetélkedő) 
országos versenyeken is részt vesznek diákjaink. 
•	 schnitta sámuel Országos Gasztronómiai  emlékverseny
•	 Országos Baptista Vendéglátóipari szakmai Tanulmányi Ver-

seny
•	 Hajas cut&color competition

iskOlai ÉleT
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érettséGire felKészÍtŐ GiMNáziUMi 
KéPzés  (NaPPali és esti taGozat)

e képzési forma ideális azon érdeklődők számára, akik 
már dolgoznak, s munka mellett szeretnék továbbképezni 
magukat.

diákjaink a tanulói jogviszony által biztosított összes 
lehetőséggel élhetnek. Így például kapnak diákigazolványt, 
s a jogszabályban meghatározott ideig családi pótlékot is 
igényelhetnek.

érettségire felkészítő gimnáziumi képzésünk 4 év, de a 
tanulmányi idő előképzettségtől függően változhat. 2 év lehet 
például azok számára, akik iskolarendszerben szerzett szak-
munkás/szakiskolai bizonyítvánnyal vagy sikeresen befejezett 
középiskolai 10. évfolyammal rendelkeznek.

a képzés első évének elején a tanulók 3 napos kommuniká-
ciós és tanulástechnikai tréningen vesznek részt. a tréning 
napjai eltérhetnek a tanítási napoktól.

a tanulók a képzés alatt közismereti tárgyakat (magyar nyelv 
és irodalom, történelem, matematika, kémia, fizika, földrajz, 
informatika, biológia, német vagy angol nyelv) tanulnak.  
az esti tagozaton a tanítási órák száma: 15  –17 óra/hét.

Gimnáziumi érettségi bizonyítványt szerezhet esti tagozaton: 
Budapesten, továbbá egri és győri tagintézményeinkben. 
Ha gimnáziumi képzésünkkel kapcsolatban kérdése van, 
akkor elérhet bennünket e-mailben: info@vikiskola.hu vagy 
az iskola honlapján – www.vikiskola.hu – a Kapcsolat űrlap 
segítségével vagy telefonon: 06/1-413-7224.  Ha jelentkezni 
szeretne képzésünkre, akkor a www.vikiskola.hu honlapon 
megteheti vagy személyesen várjuk a következő címen: 1078 
Budapest, Hernád utca 3. telefonszámunk: 06/1-413-7224 és  
06/1-413-7225.

a kiadványban szereplő információk tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk.
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szaKisKolai KéPzés

Képzési kínálatunk lényege, hogy az általános iskolát végzett
tanulók szakiskolánkban három szakképző évfolyam elvégzé-
sét követően szakmai vizsgát tehetnek, oKj-s szakképesítést
szerezhetnek.

intézményünkben – a korábbi képzési struktúra helyett – 
2012 szeptemberétől a tanulók már e képzési formában 
folytatják tanulmányaikat.

a szakképzési évfolyamok, valamint a szakmai és vizsga-
követelmények teljesítése után tanulóink komplex szakmai 
vizsgát tesznek és államilag elismert szakmát szerezhetnek,
miközben a szakiskolai kerettanterv szerinti közismereti tár-
gyakat is tanulnak. idegen nyelvként az angol vagy a német
nyelvet választhatják a hozzánk jelentkezők.

szakiskolai képzés a vendéglátás-turisztika szakmacsoport-
ban (3 év)
•	 szakács
•	 Pincér
•	 Cukrász

Ha szakiskolai képzéseinkkel kapcsolatban kérdésed
van, akkor elérhetsz minket e-mailben: info@vikiskola.hu
vagy az iskola honlapján - www.vikiskola.hu - a Kapcsolat
űrlap segítségével vagy telefonon: 06/1-413-7224. 
Címünk: 1078 Budapest, Hernád utca 3. telefonszámunk:
06/1-413-7224 és 06/1-413-7225.

érettséGi UtáNi szaKKéPzés

Képzési kínálatunk azoknak szól, akik már rendelkeznek 
érettségi vizsgával, de emellé valamilyen szakképzettséget 
is szeretnének szerezni. iskolánk a turizmus, vendéglátás és 
szépészet területén kínál különböző formájú (nappali és esti) 
és idejű (1 vagy 2 éves) képzéseket.

vendéglátó képzéseink során a szakács, pincér, cukrász, 
vendéglátó üzletvezető, illetve vendéglős szakmákból lehet 
választani, mely végzettségekkel számtalan hazai és nemzet-
közi és szálloda számára biztosítunk szakembereket.

akik a turizmus iránt érdeklődnek, azok idegenvezetőnek, 
vagy turisztikai szervező, értékesítőnek tanulhatnak. szakmai 
képzésünk fő célja a kommunikációs képességek fejlesztése 
anyanyelven és a választott idegen nyelven egyaránt.

a szépészeti képzésünk Hajas lászló mesterfodrász segít-
ségével biztosítja azt, hogy valakiből gyakorló fodrász, majd 
ráépülve fodrász válhasson.

Ha érettségi utáni szakképzéseinkkel kapcsolatban kérdésed 
van, akkor elérhetsz minket e-mailben: info@vikiskola.hu
vagy az iskola honlapján - www.vikiskola.hu - a Kapcsolat
űrlap segítségével vagy telefonon: 06/1-413-7224. 
Címünk: 1078 Budapest, Hernád utca 3. telefonszámunk:
06/1-413-7224 és 06/1-413-7225.

TOVÁBBi kÉPzÉseiNk
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www.vikiskola.huCím: 1078 Budapest, Hernád utca 3.
telefon: 06/1-413-7224; 06/1-413-7225
fax: 06/1-413-7224; 06/1-413-7225
e-mail: info@vikiskola.hu

Kreativitásod fejlesztése 
a szakmai sikered kulcsa


