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Fogadják szeretettel pályaválasztási tájékoztatónkat, amelynek célja, hogy az
iskolánkkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket az érdeklődők megkapják.
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További 1 év alatt (szakgimnáziumi érettségi bizonyítvánnyal + 1 év) úgynevezett
technikusi végzettséget lehet szerezni.
Választható szakképesítések:
 Gépészet ágazat- OKJ 54 521 03 Gégyártástechnológiai technikus
 Informatika ágazat- OKJ 54 481 01 Informatikai rendszerüzemeltető
 Kereskedelem-marketing ágazat- OKJ 54 341 01 Kereskedő
 Turisztika ágazat- OKJ 54 518 03 Turisztika szervező, értékesítő

Szakközépiskolai képzéseink
A szakképesítés
Képzési
megnevezése,
Munkarend
idő (év)
OKJ száma
OKJ 34 543 02
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3
Szerszámkészítő
A gyakorlati képzés minden szakmában 9. évfolyamon az iskolában, 10.-11. évfolyamokon
külső gyakorlati képzőhelyen történik tanulószerződéssel.
A képzésben részvevők hiányszakma tanulása esetén már 9. évfolyamon ösztöndíjban
részesülhetnek. 10.-11. évfolyamokon a képzőhellyel kötött tanulószerződés alapján
kapnak ösztöndíjat .
Tagozat
száma

A szakképesítés
OKJ száma

3 év + szakmai vizsgát követően lehetőség van felnőttoktatás keretében 2 éves esti
illetve levelező tagozaton érettségi bizonyítvány megszerzésére.
3 év + szakmai vizsgát követően lehetőség van felnőttoktatás keretében 2 éves esti
tagozaton újabb szakmai bizonyítvány megszerzésére ingyenesen.

Néhány külső képzőhely, amelyekkel együttműködünk:

MATYÓ AGRÁRTERMELŐ Zrt

PÁLYAVÁLASZTÁSI NYÍLTNAP
Látogass el hozzánk!
Hozd magaddal az osztálytársaidat, barátaidat!

2017. december 05. (kedd)

9.00 – 13.00 óra között

Ezen a napon iskolánkban bemutatkoznak azok a külső gyakorlati képzésben résztvevő
gazdálkodó szervezetek is, akiknél a tanulók gyakorlati idejüket tölthetik.

2018. január 11. (csütörtök) 9.00 – 13.00 óra között
Ezen a napon lehetőséget biztosítunk (előzetes időpont és létszám egyeztetést követően)
kisebb csoportoknak céglátogatásra. A cégekhez való kiutazást iskolánktól biztosítjuk.
A megjelenteknek minden órában rövid tájékoztatást tartva bemutatjuk iskolánkat,
képzéseinket. Leendő tanulóink találkozhatnak a cégek képviselőivel és tájékozódhatnak a
náluk folytatott képzési lehetőségekről.
Ismerd meg iskolánk által nyújtott továbbtanulási lehetőségeidet!
FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK
1. Befejezett, eredményes általános iskolai 8. évfolyam az általános követelmények szerint.
2. Be nem töltött 16. életév.
3. Egészségügyi, orvosi alkalmasság
Az iskolába a tanulók az általános felvételi eljárásban jelentkezhetnek.

A szakközépiskolai és a szakgimnáziumi képzésre felvételi vizsga nincs, szóbeli meghallgatás
után (2018.februárjában) a tanulókat általános iskolai tanulmányi eredményük alapján
vesszük fel.

A szóbeli meghallgatás időpontja: 2018. február 26.- március 2. 14.00 órai kezdettel
/ A pontos időpontról levélben értesítést küldünk. /
A felvételi pontok számításánál:
- szakgimnáziumba jelentkezés esetén a magyar nyelv és irodalom átlaga, a történelem, a
matematika, a tanult idegen nyelv, informatika és egy természettudományi tantárgy, 6.,7.
osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatait vesszük fegyelembe.
- szakközépiskolába jelentkezés esetén a magyar nyelv és irodalom átlaga, a történelem, a
matematika, a tanult idegen nyelv, informatika és egy természettudományi tantárgy, valamint
a technika tantárgy 6.,7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatait vesszük
figyelembe.
Az iskola weblapjáról megismert Házirend, Pedagógiai Program szerint az igazoltan
református tanulók szülei nyilatkozattal kérhetnek katolikus hittan oktatás helyett református
hittan oktatást.
Iskolánk a tanuló számára a jogosítvány megszerzéséhez előírt életkor betöltése után lehetővé
teszi ingyenesen „B” személygépkocsi vezető illetve „T” traktorvezetői tanfolyam elméleti
részén történő részvételt.

