
Jelmondatunk: „Lélek és tudás” 

 
Kedves Diákok! 

 
Iskolánk 2012 szeptembere óta a katolikus egyház fenntartása 

alatt működik. Az intézmény vezetőjeként köszöntöm 

mindazokat, akik azzal a gondolattal foglalkoznak, hogy 

iskolánkban folytassák tanulmányaikat. Várjuk azon diákok 

jelentkezését, akik a képességeiknek megfelelő, fegyelmezett 

és kulturált osztályközösségben kívánnak tanulni. 2019 elején 

minden jelentkezővel és szülővel személyesen is szeretnénk 

találkozni. 

Dr. Novák István 
főigazgató 

 

 
Kedves Diákok! 

 
A Liska József Középiskola és Kollégium a Jászberényi 

Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános 

Iskola, Középiskola és Kollégium tagintézményeként változatlan 

beiskolázási profillal vár benneteket. A több mint 50 éve 

gimnáziumként alapított iskola mára a korszerű szakképzés 

terén országos elismerést ért el. 

 

A szakképzésünk kínálata illeszkedik a Jászság gazdasági 

igényeihez, a végzett diákjaink elismert és megbecsült 

szakemberei a cégeknek. Az elmúlt évtizedek folyamatos 

fejlesztéseinek eredményeként tanműhelyeinkben a gyakorlati 

képzés a 21. század technikai színvonalán felszerelt 

eszközökkel folyik. 

 

A Liskában folyó színvonalas és következetes oktatás, a 

korszerű technikai ismeretek megszerzése, az iskola 

elismertsége biztosítékul szolgál a jövőtök megalapozásában. 

 

Vidéki tanulóinknak otthonos kollégiumi elhelyezést biztosítunk. 

 

Jövőre várunk benneteket a Liska megújult épületébe! 

 
Halász Péter 
igazgató 

SZAKGIMNÁZIUM 
 
A 9-12. évfolyamon a kétszintű komplex szakmai érettségi 
vizsgára, a felsőfokú továbbtanulásra és a szakirányú 
munkavállalásra történik a felkészítés a kerettantervi 
követelmények szerint. Minden diákunknak lehetősége van arra, 
hogy az érettségit követő szakképző évfolyamon emelt szintű 
OKJ-s szakképesítést szerezzen.  
A szakgimnáziumi osztályokban oktatott idegen nyelv az angol. 
Képzési idő: 4+1 év. 
 
0011. Villamosipar és elektronika ágazat 
Belső kód: 0011 Férőhely: 2 osztály 
 
Érettségi vizsga után megszerezhető szakképesítés: 

Automatikai technikus 
 
Diákjaink biztos szakmai alapokat szereznek elektrotechnikai, 
elektronikai és automatizálási területen.  
Jászberény Város szakképzési ösztöndíj programjában 
támogatott szakképesítés és a Szabóky Adolf Szakképzési 
Ösztöndíjra javasolt támogatott szakképesítés.  
A felvétel orvosi alkalmassági vizsgálat alapján történik. 
 
0012. Villamosipar és elektronika ágazat 
Belső kód: 0012 Férőhely: 1 osztály 
 
Érettségi vizsga után megszerezhető szakképesítés: 

Erősáramú elektrotechnikus 
 
Diákjaink biztos szakmai alapokat szereznek elektrotechnikai, 
elektronikai és automatizálási területen.  
Jászberény Város szakképzési ösztöndíj programjában 
támogatott szakképesítés.  
A felvétel orvosi alkalmassági vizsgálat alapján történik. 

Mindkét Villamosipar és elektronika ágazaton a Samsung és a 
ThyssenKrupp vállalatokkal együtt valósul meg a duális képzés. 
 
0013. Informatika ágazat 
Belső kódja: 0013 Férőhely: 1 osztály 
 
Érettségi vizsga után megszerezhető szakképesítés: 

Informatikai rendszerüzemeltető 
 
Diákjaink alapos számítógép-alkalmazói, programozói és 
karbantartói ismereteket szereznek, továbbá lehetőségük van 
iskolai keretek között a CISCO Akadémiánkon a világszerte 
elismert CCNA oklevél megszerzésére is. 

 
0014. Ügyvitel ágazat 
Belső kód: 0014. Férőhely: 1 osztály 
 
Érettségi vizsga után megszerezhető szakképesítés: 

Irodai titkár 
 
Diákjaink gépírást, irodai ügyintézést, gazdasági, jogi ismereteket 
tanulnak. A képzés jó elhelyezkedési lehetőségeket nyújt a 
közigazgatásban és a versenyszférában egyaránt.  
A felvétel orvosi alkalmassági vizsgálat alapján történik. 

 

 

GIMNÁZIUM 
 

Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, 
valamint a kétszintű érettségi vizsgára és a felsőfokú 
tanulmányokra felkészítő nevelés-oktatás folyik a kerettantervi 
követelményeknek megfelelően, emelt idegen nyelvi és 
informatikai óraszámmal. 
 
0015. Négy évfolyamos gimnázium 
Belső kódja: 0015. Férőhely: 1 osztály 
Idegen nyelv: Angol és német 
 
Általános, fakultációs gimnáziumi képzés, emelt idegen nyelvi 
óraszámmal. 
 
0016. Katonai gimnázium 
Belső kódja: 0016 Férőhely: 1 osztály 
Idegen nyelv: Angol és német 
 
Általános tantervű gimnáziumi képzés. Fakultatív órakeretben a 
Katonasuli program szerinti, a katonai pályához szükséges 
ismeretek oktatása és fizikai felkészítése zajlik. 
 
0017. Közbiztonsági gimnázium 
Belső kódja: 0017 Férőhely: 1 osztály 
Idegen nyelv: Angol és német 
 
Általános tantervű gimnáziumi képzés. Fakultatív órakeretben a 
közbiztonsági pályához szükséges ismeretek oktatására és fizikai 
felkészítésre kerül sor. 



 

ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉS 
 

Érettségi vizsgával rendelkezőket is várunk iskolánkba, ahol a 
tizenkettedik évfolyamot követően az Országos Képzési 
Jegyzékben meghatározottak szerint szakmai vizsgára történő 
felkészítés folyik. 
 
- Automatikai technikus – képzési idő: 2 év 
- Erősáramú elektrotechnikus – képzési idő: 2 év 
- Informatikai rendszerüzemeltető – képzési idő: 2 év 
- Műszaki informatikus - képzési idő: 2 év 
- Irodai titkár – képzési idő: 2 év 
 
 

FELNŐTTKÉPZÉS 
 

Engedélyezett felnőttképzési tanfolyamainkra minden 
érdeklődőt várunk. 
 
PLC programozó E-000981/2014/A001 
ECDL képzés  E-000981/2014/D004 
Angol C2 1 1 019 - KER C1/CS60 E-000981/2014/C001 
Elhelyezkedést segítő ismeretek  E-000981/2014/D002 
Személyes készségfejlesztés tréning E-000981/2014/D003 

 

NYELVVIZSGA 
 

Iskolánk a DExam és az ECL nyelvvizsgák akkreditált 
vizsgahelye. 
 

  

  
Angol Angol- és német 

nyelvből nyelvből 

Mindkét vizsgarendszerben: 

választható szintek választható vizsgatípusok 

B1 (alapfok) szóbeli 

B2 (középfok) írásbeli 

C1 (felsőfok) komplex 

 
Nyelvvizsgáinkra folyamatosan indítunk felkészítő 

tanfolyamokat a vizsgáztató tanárok közreműködésével. 
 

FELVÉTELI A GIMNÁZIUMI ÉS A 
SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKBA 

 
Iskolánkba a felvétel a központi felvételi vizsga, az általános 
iskolai eredmények, a szóbeli elbeszélgetés és egyes 
szakgimnáziumi osztályok esetében az orvosi alkalmassági 
vizsgálat alapján történik. 
 
A központi felvételi vizsga tartalma: magyar nyelv és irodalom, 
matematika. 
Beszámított általános iskolai eredmények: magyar nyelv és 
irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika, fizika, kémia, 
biológia és informatika tantárgyak átlaga. 
A szóbeli elbeszélgetés célja a jelentkező személyiségének a 
megismerése. 
Felvételi követelmény az iskola keresztény értékrendjének 
elfogadása. 

 
 

Az írásbeli felvételi vizsgára jelentkezés határideje: 
2018. december 7. 

 
A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 

2019. január 19. 10 óra 
 

A felvételi jelentkezési lap leadásának határideje:  
2019. február 18. 

 
A szóbeli elbeszélgetés előzetes értesítés alapján 

2019. február végén, március elején zajlik a szülőkkel együtt. 
 

Nyílt napok: 
2018. november 12. hétfő 8 óra és 10 óra 
2018. november 19. hétfő 8 óra és 10 óra 

 
 
 

Címünk: 
Jászberényi Katolikus Óvoda, Általános Iskola 

Liska József Középiskola és Kollégium Tagintézménye 
 

5100 Jászberény, Rákóczi út 13-15. 
Tel.: 57/412-248, 57/412-818 

http://liska-szki.hu/ 
OM azonosító: 035844 

Feladatellátási hely kódja: 002 

 
 

JÁSZBERÉNYI 
 

 
 

LISKA JÓZSEF KÖZÉPISKOLA  
ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE 

 

    
 

Beiskolázási tájékoztató a 
2019/2020-as tanévre 

http://liska-szki.hu/

