
IGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ

Iskolánk több mint huszonöt éves szakmai-pedagógiai 

eredményeit és értékeit megőrizve 2016. szeptember 1. 
óta SZÁMALK-Szalézi Szakgimnázium néven működik.

Intézményünk nemcsak nevében, de szellemiségében, 

nevelési tartalmában és közösségépítő céljaiban is vál-
tozott és folyamatosan gazdagodik. Don Bosco öröksé-

géből merítve szolgálja azokat a fiatalokat és felnőtteket, 
akik számára fontos a közösség, nyitottak a fejlődésre és 
az igényes, minőségi oktatást választják.

Az intézményünk Budapest XI. kerületében látja el a feladatát. A földrajzi elhelyezkedésből követ-

kezően elsősorban a közép-magyarországi régióból iskolázunk be diákokat, de kisebb számban az 
ország minden tájáról fogadunk tanulókat. 

Iskolánk előkelő helyet vívott ki magának az informatikai, a művészeti szakképesítések területén, illetve 
kiválóak az eredményeink a humán és ügyviteli szakmai képzésekben is, hiszen évről évre egyre több 
diák választ bennünket. Minden évben megújítjuk és tovább fejlesztjük az informatikai eszközbázist, 
továbbá a fotó- és videó stúdiót. Iskolánk rendelkezik Budapest egyik legjobban felszerelt és legkor-

szerűbb művészeti alkotó bázisával, ahol valamennyi művészeti szakirány gyakorló terét kiépítettük.

A legfontosabb szakmai-pedagógiai cél, hogy a beiratkozott tanulóink sikerrel fejezzék be válasz-

tott képzésüket, így OKJ bizonyítványt és ezzel együtt olyan szakmai, gyakorlati és társas kompe-

tenciákat szerezzenek, amelyek a fiataloknál elegendőek a pályakezdéshez, felnőtteknél pedig az 
újrakezdéshez, illetve a munkahely megtartásához.

Általános célunk pedig az, hogy az intézményünkben tanuló fiatalok képesek legyenek felelősség-

teljesen gondolkodni, legyenek szabadok, tisztelettel legyenek mások iránt, legyenek elkötelezet-

tek és keményen dolgozzanak, tanuljanak.

ISKOLÁNK RÖVID BEMUTATÁSA

Az intézmény alapítványi iskolaként kezdte működését, 
a Fővárosi Önkormányzat működési engedélye alapján 
1993 óta folytatott iskolai rendszerű szakképzést infor-

matikai, közgazdasági és ügyviteli ágazaton nappali, 

esti és levelező tagozaton. Az intézmény elsődleges cél-
ja volt, hogy az érettségivel rendelkezők első, illetve to-

vábbi szakképesítésekhez jussanak és továbbtanulásuk 
eredményeként államilag elismert szakképesítést sze-

rezzenek.

A képzési portfolió tekintetében azóta is arra törekszünk, hogy a hazánkban és Európában is kere-

sett szakmákban képezzünk, ezért tartjuk fontosnak a képzési kínálat folyamatos felülvizsgálatát 
és szükség szerinti módosítását. Ennek eredményeképpen ma már nem csak informatikai és ügy-

viteli ágazaton, hanem művészeti és humán szakirányokban is képzünk.

BEMUTATKOZÓ



Évről évre számos nemzetközi és hazai projektben ve-

szünk részt, amelyek eredményeit és termékeit az okta-

tásban folyamatosan felhasználjuk, hiszen iskolánkban 
mindig is kiemelt cél volt nemzetközi és hazai kutatási 

és fejlesztési projektek eredményeiben is megmutatko-

zó és a mindennapi munkánkban alkalmazott pedagó-

giai innováció.

Intézményünk 2018-ban az ELTE OTKA kutatása alapján 
elnyerte a megtisztelő Innovatív iskola címet. 

Fontos számunkra, hogy a lemaradók felzárkózzanak, a kiemelkedően jók részt vegyenek tehet-

ségfejlesztő kurzusokon és az is, hogy mindenki elérje egyéni célját a tanulással, több tudással, 
melyhez önmaga is járuljon hozzá szorgalmával, munkájával.

Rendszeresen szervezünk alkotó táborokat, kirándulásokat, kulturális programokat, rendezvé-

nyeket és évente több nemzetközi kurzust, melyek mind a diákokért, a diákoknak szólnak. Ren-

dezünk kiállításokat, diákjaink pályázatokon vehetnek részt és olyan közösséget kínálunk számuk-

ra, melynek tagjai lehetnek, melyben biztosan barátokat találnak és önmagukat fejleszthetik.

Iskolánk jelenlegi fenntartója a Szalézi Intézmény Fenntartó, mely a Magyar Szalézi Tartomány 
iskoláinak irányítója. A Szalézi szerzetesrend alapítója Bosco Szent János (Don Bosco, 1815-1888), 
akit 1934-ben avatott szentté a katolikus egyház. Rendjét Szalézi Szent Ferencről nevezte el, aki-
nek nagy tisztelője volt. A Torinóban, 1859-ben alakult katolikus szerzetesrend pápai jóváhagyást 
1874-ben kapott.

A Don Bosco Szalézi Társaság célja: szolgálni, tanítani és nevelni az ifjúságot Don Bosco útmutatá-

sai szerint nagy szeretettel, türelemmel, hozzáértéssel, vidám hangulatban. Jó állampolgárokat és 
jó keresztényeket nevelni, hitet és életcélt nyújtani, közösséget adni minden fiatalnak.


