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Iskolánk régi hagyományokkal rendelkező szakképző iskola. Az évszázados múltra visszatekintő karcagi szakképzés a város és
térsége számára 1890 óta biztosítja a jól képzett munkaerőt. Névadónk, Varró István, Karcag meghatározó személyisége,
elöljárója volt a XVIII. század derekán, akinek városáért való küzdelme példaértékű.
Öröksége szellemében intézményünk igen sokszínű oktató-nevelő feladatot lát el. Mindezek megvalósítását technikai
felszereltségünk és sokoldalú oktatói testületünk biztosítja.
Fontos számunkra a differenciált oktatás, ezért a felzárkóztatáson kívül kiemelt a tehetséggondozás. Szakkörökön,
versenyfelkészítőkön segítjük az érdeklődő tehetséges diákokat. Segítjük felkészüléseiket versenyekre, felzárkózásukat
tanórákra, érettségi vizsga megszerzésére.
Az általános iskolásokra is gondolunk: 7. és 8. osztályosoknak közös Budapesti kiránduláson, a Szakmasztár fesztiválon is
igyekszünk bemutatni a szakmatanulás jelentőségét, lehetőségeit.
Színes diákélet
Igyekszünk diákjaink számára olyan iskolai közeget teremteni, ahol a tanulás mellett jól érezhetik magukat. Célunk, hogy
tanulóink megtalálják a számukra megfelelő elfoglaltságot iskolánk falain belül is. Tanórán kívüli programok sokaságát
kínáljuk diákjainknak: Parlamenti különóra, múzeum- és üzemlátogatások, sportkörök, tantárgyi vetélkedők, ünnepségek,
kirándulások színesítik a mindennapokat.
Nagy esemény diákjaink körében a Gólyavetélkedő, ahol az iskolánk kilencedikesei vidám vetélkedőn bizonyítják
rátermettségüket, vagy a Szalagavató bál, melyre a végzős évfolyamok külön-külön táncprodukcióval készülnek.
Több éve sikeresen működik Diákönkormányzatunk. Tagjai aktívan segítik a nevelőtestület munkáját, részt vesznek
az iskolánkban felmerülő problémák orvoslásában, szervezik a Diáknapot.
Sportolási lehetőségek
Kosárlabda, labdarúgás, kézilabda, atlétika sportágakban számos sportverseny színesíti diákjaink életét. Kispályás
labdarúgó csapatunk országos szinten is kiemelkedő eredményékkel büszkélkedhet. Az iskola területén található műfüves
futballpálya és szabadtéri kondigéppark.
Külföldi kapcsolatok
Nagy hangsúlyt fektetünk a szakképzés és az oktatási tevékenység fejlesztésére, melyhez igyekszünk minden pályázati
lehetőséget kihasználni. Az intézmény pályázati tevékenységét megyei szinten is elismerik. Szakmai tanulmányutakat,
kirándulásokat, nemzetközi cserekapcsolatokat szervezünk diákjaink és pedagógusaink részére a szakmai továbbfejlődés
céljából.
Nyelvoktatás
Egy idegen nyelv tanulása kötelező. Választható nyelvek: angol vagy német, turizmus-vendéglátás ágazatban spanyol.
TECHNIKUM:
A technikusképzés 5 éves. Az első két év ágazati ismereteket adó képzése után a második ciklusban duális képzés folyik. A
képzés időszakában a tanulószerződés átalakul munkaszerződéssé, amely a képzés alatt jövedelemhez juttatja a tanulót. A
négy kötelező közismereti tárgyból tesznek érettségit a diákok, a technikusi szakképesítés szakmai vizsgája lesz egyben az
ötödik érettségi tárgy. Így 13. év végi sikeres vizsga után két végzettséget igazoló bizonyítványt kap. Kézhez kapja az
érettségi bizonyítványát, és a technikusi végzettségét igazoló oklevelét. A technikumban megszerzett tudás megteremti a
lehetőségét, hogy a jó eredménnyel végzettek a szakmai vizsgájuk eredményének figyelembevételével továbbtanulhassanak
felsőoktatásban azonos ágazaton belül.
SZAKKÉPZŐ ISKOLA
A szakképző iskola 3 éves. Az első év ágazati ismereteket adó képzés, az azt követő két évben duális képzés folyik,
elsősorban munkaszerződés keretén belül. A végzés után nyitott a lehetőség az érettségi vagy akár a technikusi képzettség
megszerzésére.
Mivel a szakképző iskolában és a technikumban is ágazati alapképzés történik a képzés első szakaszában, a 9. évfolyam
végén van átjárhatóság a két iskolatípus között különbözeti vizsga nélkül.
Az ágazati alapképzés ágazati alapvizsgával zárul. Az ágazati alapvizsga alkalmas egyszerű munkakörök betöltésére.

Képzési kínálatunk, tagozatkódok

TECHNIKUM
TERVEZETT KIMENETI SZAKKÉPESÍTÉS
KÓDSZÁM

SZAKMAI ÁGAZAT

SZÁMA

MEGNEVEZÉSE

FELVEHETŐ
LÉTSZÁM
32

2201

Egészségügy

5 0913 03 04

Gyakorló ápoló

2202

Fa és bútoripar

5 0722 08 02

Faipari technikus

16

2203

Gazdálkodás és menedzsment

5 0411 09 02

Vállalkozási ügyviteli ügyintéző

16

2204

Gépészet

5 0715 10 05

Gépész technikus

16

2205

Kereskedelem

5 0416 13 03

Kereskedő és webáruházi technikus

16

SZAKKÉPZŐ ISKOLA
TERVEZETT KIMENETI SZAKKÉPESÍTÉS
KÓDSZÁM

SZAKMAI ÁGAZAT

SZÁMA

MEGNEVEZÉSE

FELVEHETŐ
LÉTSZÁM
16

2211

Építőipar

4 0732 06 05

Festő, mázoló, tapétázó

2212

Építőipar

4 0732 06 08

Kőműves

16

2213

Fa és bútoripar

4 0722 08 01

Asztalos

16

2214

Gépészet

4 0715 10 07

Gépi és CNC forgácsoló

16

2215

Gépészet

4 0715 10 09

Ipari gépész

16

2216

Kereskedelem

4 0416 13 02

Kereskedelmi értékesítő

16

2217

Turizmus és vendéglátás

4 1013 23 04

Pincér-vendégtéri szakember

16

2218

Turizmus és vendéglátás

4 1013 23 05

Szakács

16

2219

Orientáció

16

Felvételi kérelmek elbírálása:
A felvétel során a jelentkezett tanulókat tanulmányi átlag alapján rangsoroljuk. A rangsorolásnál azonos pontszámot elért
tanulók közül előnyben részesítjük azt, akinek sajátos helyzete ezt indokolja: halmozottan hátrányos helyzetű, különleges
bánásmódot igénylő, testvére idejár.

Kollégium:
A kollégiumi elhelyezés minden jelentkező számára biztosított.
A kollégiumi ellátás ingyenes, fizetni csak az étkezésért kell.

