
 

Kedves Tanulók!  

LLeeeennddőő  KKöözzééppiisskkoolláássookk!!  

Az iskolás évek a fiatalok 

életének egyik legszebb 

időszakát jelentik. A tudás 

megszerzése mellett, amellyel 

az iskola az életre készít fel 

benneteket, lehetőség van új 

embereket megismerni, 

barátságokat kötni, szórakoz-

ni, sportolni is. Alapiskolás 

pedagógusaitok, szüleitek, 

ismerőseitek hasznos tanácsokkal láttak el benneteket, merre indulni a jövő útján 

tovább. Lehetséges útirányt nyújt ehhez Komárom városa, amely határváros révén, a 

tanulás mellett nagyon sok hazai és külföldi lehetőséget kínál Nektek a szabadidő 

hasznos eltöltéséhez is. Akár műszaki, akár humán beállítottságú vagy, korszerű képzést 

biztosítunk Neked a komáromi Gépipari és Elektrotechnika Szakközépiskola 

mindhárom tanulmányi szakán! 

Bemutatjuk iskolánkat! 

A szlovákiai és a magyarországi oktatásügyi intézményekkel kölcsönösen 

együttműködő komáromi Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola immár  

70 éve készíti fel a Dél-Szlovákiában élő generációk fiataljait a szakmai életre. Az 

intenzív felújításon átesett épületben, megújult környezetben, modern felszereltségű 

szaktantermekben kiemelt hangsúlyt fektetünk a nagy gyakorlati összetevőjű oktatás 

megvalósítására. A tanulmányi szakok profilját évről-évre újítjuk, így biztosítva 

diákjaink számára a legfrissebb információk elérhetőségét is, akár közvetlenül a 

munkaerőpiacon, akár felsőoktatási intézményekben folytatják életpályájukat. Mindezt 

kellemes, baráti légkörben tesszük, nagyon sok szabadidő-, sport- és érdekköri 

tevékenységbe való bekapcsolódás lehetősége mellett minden diákunk számára. 

Folytasd tanulmányaidat sok gyakorlati képzéssel egybekötött, a mai 

kor igényeinek megfelelő modern irányzaton! 

 

      SSzzeerreetteetttteell  vváárr  aa  kkoommáárroommii  GGééppiippaarrii  ééss      

            EElleekkttrrootteecchhnniikkaaii  SSzzaakkkköözzééppiisskkoollaa  ccssaappaattaa!!  
 



 

 

         Gépészet 

A tanulmányi szak alapját a gépipari eljárások és a gépszerkesztés képezik, 

amelyekre a modern gépészeti technikák oktatása épül. 

         Műszaki és informatikai szolgáltatások 

A gazdasági tantárgyak oktatása jellemzi ezt a tanulmányi szakot, miközben a 

diákok alapismereteket szereznek általános géptanból is. 

          Elektrotechnika 

Az oktatás súlypontja az elektrotechnikai, elektronikai, informatikai, számítógépes 

felhasználói, programozási és webszerkesztési ismeretek illetve képességek 

megszerzésén van, és ezek felhasználásán a könnyű- és nehézipar valamint az 

elektronikus információátvitel minden területén. 

A tanulás mellett a szabadidő eltöltésére is több kiváló lehetőséget 

biztosítunk: 
 

Szakkörök látogatása 

 

 

 

 

 

 

Különböző jótékonysági tevékenységekben való részvétel, mint pl. 

önkéntes véradás, adományok gyűjtése, stb. 
 

 

 

 

 

 

 

        

                  IIsskkoolláánnkkbbaann  hháárroomm  ttaannuullmmáánnyyii  sszzaakkoonn  ffoollyyiikk  aazz  ookkttaattááss::  

  



Bekapcsolódás az iskolai színjátszó társulat munkájába 

 

 

 

 

 

 

Tanulmányi, sport- és egyéb versenyeken való részvétel 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Bekapcsolódás az iskola TV és iskolarádió csapatába 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakmai napon való részvétel, ahol érdekes előadásokat hallhatsz 

diáktársaidtól és a szakma neves képviselőitől  

 

 

 

 

 



Kérjük, tekintsd meg gyakorlati, szakmai tevékenységeinket: 

 A három tanulmányi szakot részletesen bemutató ismertetőnket is 

     a Facebookon, elektronikus könyvjelzővel, pdf formátumban!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Szöveges kisfilmjeinket iskolánkról, a szakokon folyó gyakorlati oktatásról: 

► Rövid bemutatkozó kisfilm az iskolánkról 

► A gépészeti szak 

► A műszaki és informatikai szolgáltatások szak 

► Az elektrotechnika szak 

► Érdekes kisvideóink az Ipari Youtube csatornáján 

 
 

Állj be Te is közénk! Légy Te is a komáromi Gépipari és 

Elektrotechnika Szakközépiskola sikeres végzős diákja! 

Kellemes légkörben, megújult környezetben, szeretettel várunk! 

 

Iskolánk elérhetőségei: 

Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola,  Petőfiho 2, 945 50 Komárno   

Tel.: +421 35 7731 439, Fax: +421 35 7731 493 

office@spskn.sk, www.spskn.sk/hu   

Megtalálsz minket: 

a Facebook-on és a Youtube-on is! 

https://www.youtube.com/watch?v=m4qX5NtqglY&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=ez9igL6_VJA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=LD5yhDgwuQM
https://www.youtube.com/watch?v=xQaZLQvRZqw&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=xQaZLQvRZqw&t=5s
https://www.youtube.com/channel/UCupuwwOKm727mVd3pxw15BA
https://www.youtube.com/channel/UCupuwwOKm727mVd3pxw15BA
mailto:office@spskn.sk
http://www.spskn.sk/hu
https://www.facebook.com/Stredn%C3%A1-priemyseln%C3%A1-%C5%A1kola-SE-GE-Szakk%C3%B6z%C3%A9piskola-Kom%C3%A1rno-155973494434828/
https://www.youtube.com/channel/UCupuwwOKm727mVd3pxw15BA
http://www.spskn.sk/docs/2020-2021/tanszakok/elektrotechnika.pdf
http://www.spskn.sk/docs/2020-2021/tanszakok/gepeszet.pdf
http://www.spskn.sk/docs/2020-2021/tanszakok/misz.pdf

