
Érettségit követő  

NAPPALI ÉS ESTI  

képzéseket is  kínálunk  

Az iskolarendszerű képzések – az első 

két szakma megszerzése esetén – in-

gyenesek. 

Az esti képzések elméleti része késő 

délután vagy hétvégén kerül megszer-

vezésre. A kötelező évközi és nyári 

összefüggő szakmai gyakorlatok is 

beletartoznak a képzésbe. 

Belépési feltétel az érettségi és az 

egészségügyi alkalmasság. 

A korábbi tanulmányok beszámítására 

van lehetőség. Diákigazolványt adunk 

A nappali képzésre járók különböző 

(hazai és külföldi) pályázatokban ve-

hetnek részt. 

 

A Kanizsay Dorottya Katolikus Gimnázium, 

Egészségügyi Technikum és Szakképző Is-

kola (OM: 203262) több, mint 100 éves 

múltra visszatekintő oktatási intézmény. Az 

M3-as metró végállomásánál, Újpest város-

központban található. 

Iskolánk az Esztergom-Budapesti Főegy-

házmegye többcélú intézménye. A 9-12. év-

folyamon gimnáziumi képzést indítunk (an-

gol) nyelvi előkészítő évfolyammal ill. a ha-

gyományos négyéves formában, valamint 

egészségügyi és szociális ágazatba tartozó 

(ötéves) technikumi osztályokba várjuk a je-

lentkezőket. A technikumi képzésben részt-

vevő tanulók állami ösztöndíjban részesül-

nek. 

Érettségit követő képzéseink (SzJ): 

• általános ápoló 

• csecsemő és gyermekápoló 

• egészségügyi asszisztens 

• mentőápoló 

• rehabilitációs terapeuta 

• kisgyermekgondozó, -nevelő 

• pedagógiai asszisztens. 

Az infrastruktúránk rendezett, korszerű, 

a szaktantermeink jól felszereltek, 

iskolánk légköre családias. 

Olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik 

biztonságos, nyugodt környezetben sze-

retnének felkészülni a továbbtanulásra, 

vagy a középiskolai évek alatt elkötelezett 

módon szeretnének szakmai képzettséget, 

tudást és gyakorlatot szerezni. 

Kanizsay Dorottya 

Katolikus Gimnázium, 

Egészségügyi 

Technikum és 

Szakképző Iskola 

1043 Budapest, Kassai u. 24/a 

 (+361) 353-6514 

OM: 203262 

www.kanizsay.edu.hu 

  



Gimnáziumi képzés 

nyelvi előkészítő évfolyammal 

tagozatkód: 0001 

Képzési idő: 1+4 év 

A gimnáziumi képzést megelőzi egy 

év nyelvi előkészítő évfolyam (9/Ny), 

amely során a diákok (csoportbontás-

ban) magas óraszámban tanulják az 

angol nyelvet. 

Az előkészítő év célja, hogy a tanulók 

a 10 vagy 11. évfolyam során B2 szin-

tű, komplex nyelvvizsgát szerezze-

nek. Ezt a képzési módot elsősorban 

azoknak ajánljuk, akik felsőoktatás-

ban szeretnének továbbtanulni az 

érettségi megszerzése után. 

Gimnáziumi képzés (angol) 

nyelvi előkészítő évfolyam nélkül 

tagozatkód: 0002 

Képzési idő: 4 év 

Általános gimnáziumi képzés, amely 

során a tanulóink emelt szinten tanul-

ják az angol nyelvet. (2. nyelv: német) 

A képzés célja, hogy az itt tanulók 

eredményesen készüljenek fel a felső-

oktatásban történő továbbtanulásra. 

Gimnáziumi képzés (német) 

nyelvi előkészítő évfolyam nélkül 

tagozatkód: 0003 

Képzési idő: 4 év 

Általános gimnáziumi képzés, amely 

során a tanulóink emelt szinten tanul-

ják a német nyelvet. (2. nyelv: angol) 

A képzés célja, hogy az itt tanulók 

eredményesen készüljenek fel a felső-

oktatásban történő továbbtanulásra. 

Ebben a képzési formában mindössze 

egy tanulócsoportot indítunk; ezért 

már bemeneti feltétel a jó némettudás. 

A technikum egy új képzési forma. 

Két év általános képzést követően a 

tanulók munkaszerződés mellett vé-

gezhetik a 11-13. évet. A képzésben 

résztvevők állami ösztöndíjra jogo-

sultak. A 12. év végén érettségi vizs-

gát tesznek a közismereti tárgyakból, 

majd a 13. év végén teszik le a szak-

mai vizsgákat. 

Technikumi képzés 

egészségügyi ágazatban 

tagozatkód: 0004 

Képzési idő: 5 év 

Az általunk kínált szakmák: általános,  

csecsemő és gyermek, mentőápoló, 

egészségügyi asszisztens, rehabilitá-

ciós terapeuta. 

A képzés célja, hogy tanulóink biztos 

szakmát és a gyakorlatban is jól hasz-

nálható szakmai ismereteket szerezze-

nek. Ezt a képzési módot elsősorban 

azoknak ajánljuk, akik egészségügyi 

pályán szeretnének dolgozni. 

Szakgimnáziumi képzés 

pedagógiai ágazatban 

tagozatkód: 0005 

Képzési idő: 5 év 

Az általunk kínált szakmák: pedagó-

giai asszisztens. 

A képzés célja, hogy tanulóink biztos 

szakmát és a gyakorlatban is jól hasz-

nálható szakmai ismereteket szerezze-

nek. Ezt a képzési módot elsősorban 

azoknak ajánljuk, akik az érettségi 

megszerzése mellett szeretnének 

használható szakképzettséget szerezni 

és majd bölcsödében/óvodában/általá-

nos iskolában dolgozni. 


