
Kreativitásod fejlesztése 
a szakmai sikered kulcsa

érettségi nélkül ma már nagyon nehéz 
boldogulni. az érettségi bizonyítvány  
a továbblépés kulcsa, ezáltal egyre kere-
settebb a munkaerőpiacon. az érettségi 
megszerzése nem kor kérdése! 

érettségire felkészítő középiskolai  
képzésünk 4 év, de a tanulmányi idő elő-
képzettségtől függően változhat.  
a korábbi tanulmányok beszámításával  
a képzési idő akár 2 évre is csökkenhet.

*Csak Budapesten, délutáni időbeosztásban, csak a tanköteles kor betöltésétől a 20. életév betöltéséig lehet jelentkezni.

itt a lehetőség, hogy Nappali* 
vagy esti tagozatoN taNdÍJmeNteseN 
érettségit szerezzeN! 
Mi tudást is adunk, neMcsak bizonyítványt!



további információ és jelentkezés 
a www.vikiskola.hu című honlapon, továbbá 
közvetlenül az egyes képzési helyszíneken.

Budapesti képzési helyszín: 
Cím: 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

egri képzési helyszín:
viK Középiskola egri tagintézménye
az ügyfélfogadás helye: 
3300 eger, Knézich K. u. 2.
az oktatás helyszíne: 3300 eger, széchenyi u. 19.
telefon: 06/36-424-708,  06/20-519-97-74
fax: 06/36-424-708
e-mail: eger@vikiskola.hu

győri képzési helyszín:
viK Középiskola Győri tagintézménye
az ügyfélfogadás helye: 
9022 Győr, tihanyi árpád utca 23.
az oktatás helyszíne: 
9024 Győr, Baross Gábor út 49. 
telefon: 06/96-312-642, 06/20-519-97-76
fax: 06/96-312-642
e-mail: gyor@vikiskola.hu

www.vikiskola.hu
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azoknak, akik: 
•	 most végezték el a szakiskolát, de nem szeretnének kiesni a tanulási rutinból,
•	 elkezdték a középiskolát, de nem fejezték be a tanulmányaikat,
•	 dolgoznak már, de hiányzik a tanulás,
•	 érettségi bizonyítvány birtokában tudnának csak előrelépni a munkahelyükön, 
•	 főiskolán vagy egyetemen szeretnének továbbtanulni.

•	 frekventált helyen, könnyen megközelíthető képzési helyszín.
•	 Biztos fenntartói háttér.
•	 ingyenes az oktatás, költségmentes az érettségi vizsga.
•	 az egyszeri regisztrációs díjat (10 ezer ft) a beiratkozást követően visszafizetjük.
•	 oktatásunk tanulóközpontú.
•	 a tanulók időbeosztásához és életritmusához igazodó az oktatás.
•	 Képzésünk színvonalát szakmailag elismert oktatóink és jól felszerelt szaktantermek biztosítják. 
•	 a korábbi tanulmányok beszámításával a képzési idő akár 2 évre is csökkenhet.
•	 a képzés elején diákjaink 3 napos kommunikációs és tanulástechnikai tréningen vesznek részt. 
•	 a tanulók a képzés alatt az érettségihez kapcsolódó közismereti tantárgyakat tanulnak, az esti tago-

zaton 13-15 óra/hét a tanítási órák száma.
•	 a továbbtanulást felkészítő tréningekkel is segítjük. 
•	 diákigazolvány.
•	 Nappali tagozaton családi pótlék.

éljen a tandíjmentesség adta előnnyel!

kiNek aJáNlJuk érettségire felkészÍtő 
képzéseiNket?

miért érdemes a vik középiskoláBaN 
felkészülNi az érettségire?


