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INTÉZMÉNYI ADATOK 
 

Iskola neve: 
Dr. Somogyi Imre Baptista Szakképző Iskola, Technikum, 

 Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium 
 

Iskola elérhetőségei: 
  Cím:   1204 Budapest, Pöltenberg utca 8/b.-14. 
  Tel.:  +36 1 347-0950 
  E-mail:  iskola@sibi.hu 
  Fenntartó: Baptista Szeretetszolgálat EJSZ 
 

Az iskola vezetője: 
 Kisely Zsuzsanna igazgató  

 



AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 

• Iskolánk 2004 óta működik 

 

• Jelenlegi helyünkön 14. éve 

 

• 10.éve Baptista Szeretetszolgálat szárnyai 

alatt 

 

• Baptista fenntartó, de nincs vallási 

kötelezettség 

 (csak bibliaismeret tantárgy) 



KÖKI 

Határ út 

Csepel 

SIBI 



AZ INTÉZMÉNY 
MEGKÖZELÍTÉSE 

• Csepel felől: 
o 151-es autóbusszal (Vörösmarty utcai megállóig), 

majd a Vörösmarty utcán gyalogosan kb. 7 perc 

 

o 36-os autóbusszal (Tinódi utcai megállóig), majd 

a Szegfű utcán kb. 7 perc gyalog 

 

o 148-as autóbusszal (Ady E. utcai megállóig), 

majd 52-es villamossal a Pöltenberg utcai 

megállóig 

 



AZ INTÉZMÉNY 
MEGKÖZELÍTÉSE 

• Kispest felől: 
o 151-es autóbusszal (Török Flóris utcai megállóig), 

majd az Ady E. utcán gyalogosan kb. 7 perc 
 

o 52-es villamossal a Pöltenberg utcai megállóig 
 

o 2/B villamossal Jászai Mari tér felől 

 



 

• Fő profilunk a vendéglátás és a kereskedelem 

 

• Átjárható oktatási rendszerünk van 

 (szakmai végzettség-középfokú érettségi) 

 

• SNI tanulókat is fogadunk (integráltan, illetve szakiskolában) 

 

• Gyakorlati képzőhelyet biztosítunk, ahol ösztöndíjat is kapnak a tanulók: 
o 9. évfolyamtól tanulmányok alatt is (16.000,-) 

o 10. évfolyamtól magasabb összeg (100.000,-) 

 



KÉPZÉSEINK 

GIMNÁZIUM 
(nappali oktatás és esti felnőttoktatás) 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA: 
 Turizmus-vendéglátás ágazat (Cukrász, 

Szakács, Pincér-vendégtéri szakember) 
 Kereskedelem ágazat (Kereskedelemi 

értékesítő) 

TECHNIKUM: 
 Turizmus-vendéglátás ágazat (Cukrász szaktechnikus, Szakács 

szaktechnikus, Vendégtéri szaktechnikus, Turisztikai technikus) 
 Kereskedelem ágazat (Kereskedő és webáruházi technikus) 

SZAKISKOLA: 
1+2 és 1+4 évfolyamos 

szakmai oktatás 



GIMNÁZIUMI OKTATÁS 

• 4 éves képzés 
 

• Közismereti tantárgyak magas óraszámban (matek, magyar, történelem) 
 

• Angol és német nyelv oktatás 
 

• Közép és emelt szintű érettségire történő felkészítés 
 

• Informatika 
 

• Fakultációk szervezése 



Szakképző iskola (3 év): 
• Szakács 
• Cukrász 
• Pincér-vendégtéri szakember 
• Kereskedelmi értékesítő 

 
Technikum (5 év): 
• Szakács szaktechnikus 
• Cukrász szaktechnikus 
• Vendégtéri szaktechnikus 
• Turisztikai technikus (Turisztikai szervező szakirány) 
• Kereskedő és webáruházi technikus 
 
 
 

SZAKKÉPZÉS 



SZAKMAI TANTÁRGYAK 

Kereskedelem ágazat   Turizmus-vendéglátás ágazat 
 
 
 
Üzleti kommunikácó    Cukrászat 
Gazdasági ismeretek    Ételkészítés 
Termékismeret     Vendégtéri ismeretek 
Kereskedelmi ismeretek    Turisztika 
Pénzügyi és munkav.ismeretek   Munkajog 



ÁGAZATI ALAPVIZSGA 

Szakképző iskolában a 9., 
technikumban a 10. évfolyam végén 



TANÓRÁN KÍVÜLI PROGRAMOK, 
FOGLALKOZÁSOK 

• Szakkörök igény szerint (sport, tehetség, művészet stb.) 
• Színház, koncert, mozi, múzeum, szakmai kiállítás, 

üzemlátogatás, könyvtár 
• Osztályközösség-építő programok (kirándulások) 
• Tematikus napok (környezetvédelem, egészségtudatosság, 

hazafias nevelés, kulturális napok) 
• Hagyományos iskolai programok (szalagavató, hálaadás, 

megemlékezések, ballagás, házi szakmai versenyek stb.) 
• Előadások: drogprevenció, bűnmegelőzés, felnőtté válás, 

pénzügyi ismeretek 
• Érzékenyítő programok (pl. migráció)  

 



TANULÓINK TANULMÁNYI  
EREDMÉNYÉT SEGÍTŐ MUNKÁNK 

• Tehetségazonosítás és -fejlesztés (Tehetségpont) 

• Egyéni és kiscsoportos fejlesztés (SNI, BTM) 

• Iskolapszichológus 

• Gyógypedagógusok 

• Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

• Integrált és szakiskolai oktatás (SNI) 

• Felzárkóztatás, korrepetálás 

• Pályázatok (Nemzeti Tehetség Program, Apáczai Ösztöndíj Program, 

Sportból a legtöbbet!) 

 



ISKOLAI ÉLETKÉPEK 

MIKULÁSOK NAPJA KÖRNYEZETVÉDELMI NAP MIKULÁSOK NAPJA KÖRNYEZETVÉDELMI NAP 



ISKOLAI ÉLETKÉPEK 

SZALAGAVATÓBÁL SPORT NAP 




