ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
SZÉCHENYI ISTVÁN
SZAKKÖZÉPIKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA
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8900 Zalaegerszeg, Déryné utca 1.

Intézményvezető:

Braun Tünde

Beiskolázási felelős:

Péter Imre intézményvezető-helyettes

Szervezeti egység kód:

202103

Telefon/fax:

92/510-838, 92/511-067

Honlap:

www.szechenyi-zala.sulinet.hu

E-mail:

titkarsag@szechenyi-zala.sulinet.hu

A több mint 45 éves múlttal rendelkező intézményünk a 9-12. évfolyamon a közismereti tantárgyak mellett a szakgimnáziumi ágazatnak megfelelő szakmai képzést is
folyat. Az érettségiző a szakmai tantárgyakból – 5. vizsgatárgyként – szakmai érettségi vizsgát tesz, mely a szakgimnáziumi ágazathoz kapcsolódó munkakör betöltésére
jogosít. A 9-12. évfolyam szakmai tantárgyai – az ágazatnak megfelelően – beszámításra kerülnek az érettségi utáni szakképzésbe.
SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK
Belső
kód

314

315

316

317

Szakmacsoport/
ágazat

Egyéb információ

Választható nyelv

Informatika/
Informatika
(4 évfolyamos)

angol

Építészet/
Építőipar
(4 évfolyamos)

angol,
német

Gépészet/
Épületgépészet
(4 évfolyamos)

angol,
német

Elektrotechnikaelektronika/
Villamosipar és
elektronika
(4 évfolyamos)

angol,
német

(pl. szakmai továbbhaladás
a 12. évf. után…)
Érettségi utáni szakképzés (beszámítással):

Műszaki informatikus (1 év)
A szakképzésben:
- Folyamatosan megújuló informatikai eszközök.
- Korszerű elektronikai mérőlaborok.
- Java programfejlesztői környezet.
- Minden diáknak saját iskolai tárhely.
Érettségi utáni szakképzés (beszámítással):

Magasépítő technikus (1 év)
A szakképzésben:
- Számítógépes tervezés ArchiCad rendszerrel.
- Építőipari anyagvizsgáló laborok.
- Korszerű mérőműszerek, mérőrendszerek.
Lányok jelentkezését is várjuk.
Érettségi utáni szakképzés (beszámítással):

Épületgépész technikus
(1 év)
A szakképzésben:
- Korszerű gáztechnikai, hőtechnikai áramlástani
mérőműszerek.
- Épületgépészeti méretező- és tervezőprogramok.
(WinWatt, GasNet, hőtechnika stb.)
- AutoCad-oktatás.
- Klímatechnikai labor.
- Hőtani- és áramlástani labor.
Érettségi utáni szakképzés (beszámítással):

Erősáramú elektrotechnikus (1
év)

Automatikai technikus
(1 év)
A szakképzésben:
- Elektronikai – villamos mérőlaborok.
- Korszerű mérőeszközök.
- Korszerű (PLC, EIB) folyamatirányító, szabályozó, automatizálási rendszerek oktatása.

Az intézménybe történő biztosabb bekerülés érdekében
több kódot is célszerű megjelölni!

A felvétel feltétele:
Valamennyi szakmacsoportban/ágazatban az általános iskola eredményes befejezése.
Rangsorolás:
A jelentkezők rangsorolása az általános iskolai 8. osztályos félévi tanulmányi
eredmények átlaga alapján történik, valamennyi osztályzattal értékelt tantárgy figyelembe vételével. Azonos tanulmányi átlag esetén az érintett tanulók rangsorrendjét a
magyar nyelv és irodalom, a matematika, a történelem, és a tanult idegen nyelv (több
idegen nyelv tanulása esetén a jobbik osztályzat számít) 8. osztályos félévi osztályzatainak átlaga dönti el.
Amennyiben a tanuló az iskolán belül több tanulmányi területet is megjelölt, úgy
valamennyi tanulmányi területen rangsorolásra kerül.
Kollégiumi elhelyezés lehetősége:
A fiúkat és lányokat a Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium intézményegységeiben, az iskola 200m-es körzetében tudjuk elhelyezni.
A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk:
1.

2.

3.
4.

Iskolánk a szakgimnáziumában az alábbi sajátos nevelési igényű tanulókat fogadja:
● egyéb pszichés fejlődési (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás szabályozási) zavarral küzdő tanulók.
A sajátos nevelési igényű tanulók felvétele ugyanolyan módon történik, mint a
többi 8. osztályos tanulóé (lásd „Rangsorolás”). Ezen tanulók nem képeznek
külön rangsort.
A sajátos nevelési igényű tanuló integrált nevelése és oktatása mellett, kötelezően, gyógypedagógus irányításával fejlesztő foglalkozásokban is részesül.
A tanuló – a szakértői véleményben foglaltak alapján – a szülő kérésére felmentéseket és kedvezményeket kaphat.

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó
szabályok:
1.
2.
3.

Az ilyen szakvéleménnyel rendelkező tanulókat iskolánk a felvételi eljárás során korlátozás nélkül fogadja.
Felvételük ugyanolyan módon történik, mint a többi 8. osztályos tanulóé (lásd
„Rangsorolás”). Ezen tanulók nem képeznek külön rangsort.
A tanuló – a szakértői véleményben foglaltak alapján – a szülő kérésére felmentéseket és kedvezményeket kaphat.

Nyílt napok ideje:
Kód

315
316
314
317

Időpont
2015. november 18.
2015. november 18.
2015. november 18.
2015. november 18.

1500
1500
1500
1500

Helye
Zalaegerszeg, Déryné utca. 1.
Zalaegerszeg, Déryné utca. 1.
Zalaegerszeg, Déryné utca. 1.
Zalaegerszeg, Déryné utca. 1.

További információk:
1.

2.
3.

4.

Szakgimnáziumunk – jogszabályban is meghatározott – alapvető feladatai:
● az általános műveltség megalapozása
● szakmai elméleti és gyakorlati oktatás már a 9-12. évfolyamon
● szakirányú felsőfokú továbbtanulásra való felkészítés
● szakmai érettségi végzettséget adó érettségi vizsgára történő felkészítés
● szakirányú munkába állásra történő felkészítés
A műszaki szakképzéseinkben az egyes szakmáknak megfelelően magas színvonalú AutoCad, ArchiCad és CNC kezelői képzésben részesülnek diákjaink.
Tanórán kívüli lehetőségek: könyvtár (internet lehetőséggel), természetjárás,
vízitábor, sítábor, színház. Sportfoglalkozások széles választéka: labdarúgás,
kézilabda, kosárlabda, röplabda, atlétika.
Iskolánk részt vesz egy uniós pályázatban, amelyben négy ország (Németország, Lengyelország és Olaszország) 20 diákja 2 éves keresztül közösen dolgozik egy informatikai-elektrotechnikai eszköz elkészítésén. Félévente más-más
helyszínen töltenek a diákok egy-egy hetet.

SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK
Belső
kód

Választható nyelv

Egyéb információ
(megszerezhető szakképesítés)

Műszaki
- építészet
Műszaki
- építészet

angol,
német
angol,
német

Kőműves és hidegburkoló

Műszaki
- építészet
Műszaki
- (épület)gépészet

angol,
német
angol,
német

Festő, mázoló és tapétázó

325

Műszaki
- (épület)gépészet

angol,
német

326

Műszaki
- (épület)gépészet

angol,
német

327

Műszaki
- elektrotechnikaelektronika

angol,
német

320
321
322
324

Szakterület Szakmacsoport

Ács

Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
Központifűtés- és gázhálózat- rendszerszerelő
Víz, - csatorna- és közműrendszerszerelő
Villanyszerelő

Felvételi vizsga: nincs
A felvétel feltétele:
1.
2.
3.

Valamennyi szakmacsoportban/szakképzésben az általános iskola eredményes
befejezése.
A választott szakmának megfelelő egészségügyi alkalmasság.
22-es kódszámú (Festő, mázoló, tapétázó) szakképesítésen pályaalkalmassági
vizsgálaton is részt kell venni.

Rangsorolás:
A jelentkezők rangsorolása az általános iskolai 8. osztályos félévi tanulmányi
eredmények átlaga alapján történik, valamennyi osztályzattal értékelt tantárgy figyelembe vételével. Azonos tanulmányi átlag esetén az érintett tanulók rangsorrendjét a
műszaki szakmacsoportokban a matematika, fizika, informatika, technika, idegen
nyelv 8. osztályos félévi osztályzatainak átlaga dönti el. Amennyiben a jelentkezett
tanuló az iskolán belül több szakmát is megjelölt, úgy valamennyi területen rangsorolásra kerül.

A szakközépiskolába jelentkezőknek, az érdeklődésnek megfelelően, érdemes
több szakmacsoportot, és azon belül – ha van lehetőség – több szakképesítést is
megjelölni!
Kollégiumi elhelyezés lehetősége:
A fiúkat és lányokat a Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium intézményegységeiben, az iskola 200m-es körzetében tudjuk elhelyezni.
A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk:
1.

2.

3.
4.

Iskolánk a szakközépiskolában az alábbi sajátos nevelési igényű tanulókat fogadja:
● pszichés fejlődési (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás szabályozási)
zavarral küzdő tanulók
A sajátos nevelési igényű tanulók felvétele ugyanolyan módon történik, mint a
többi 8. osztályos tanulóé (lásd „Rangsorolás”). Ezen tanulók nem képeznek
külön rangsort.
A sajátos nevelési igényű tanuló integrált nevelése és oktatása mellett, kötelezően, gyógypedagógus irányításával fejlesztő foglalkozásokban is részesül.
A tanuló – a szakértői véleményben foglaltak alapján – a szülő kérésére felmentéseket és kedvezményeket kaphat.

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó
szabályok:
1.
2.

Az ilyen szakvéleménnyel rendelkező tanulókat iskolánk a felvételi eljárás során korlátozás nélkül fogadja.
Felvételük ugyanolyan módon történik, mint a többi 8. osztályos tanulóé (lásd
„Rangsorolás”). Ezen tanulók nem képeznek külön rangsort.

Nyílt napok ideje:
Kód

Időpont

320
321
322
324
325
326
327

2015. november 18. 1500

Helye

Zalaegerszeg, Déryné utca 1.

További információk:
●

●

●
●
●

●

●

Valamennyi szakközépiskolai szakképzés a 9. évfolyamtól kezdődően - az
adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges szakmai elméleti, szakmai gyakorlati és közismereti képzést is magába foglaló – 3 szakképzési évfolyamon
(9-10-11.) történik.
A szakképző évfolyamokon modulrendszerű oktatás folyik, amelynek végén a
tanulók OKJ-s szakképesítést szereznek. Ezt követően lehetőségük nyílik:
- munkába állni
- két év alatt érettségi vizsgát tenni
- ezt követően továbbtanulhatnak technikusi szakon vagy felsőoktatásban.
Érettségivel vagy befejezett szakközépiskolai/gimnáziumi 10. osztállyal két évfolyamos szakközépiskolai képzésbe lehet bekapcsolódni.
Lehetőség van a második szakképesítés ingyenes megszerzésére, iskolarendszerű esti tagozatos képzés keretében, ami szintén két éves. A belépés korhatár
nélküli, a szakmai gyakorlat külső képzőhelyen tanulószerződéssel teljesíthető.
A szakképzés megkezdésekor (a 9. évfolyamon) a gyakorlati képzés műszaki
területen tanműhelyben (iskolai vagy gazdálkodó szervezetnél), a további
szakképző évfolyamokon tanulószerződéssel, külső gyakorlóhelyen, gazdálkodó szervezeteknél történik.
A tanulók a szakképző évfolyamokon a megyében hiányszakmának minősülő
szakképesítésekben – tanulmányi eredménytől függően – havi rendszerességgel tanulmányi ösztöndíjat kapnak, illetve várhatóan városi ösztöndíjban is részesülnek.
A szakmai záróvizsgákat követően a megszerzett szakképesítésük alapján
Europass nemzetközi bizonyítvány-kiegészítőt is igényelhetnek.

Elérhetőségek:
Az intézményi adatoknál található elérhetőségeken kívül a 06-30-196-7884-es mobil telefonszámon munkaidőben (és azon kívül is) érdeklődhetnek. Előzetes bejelentkezés nélkül is szeretettel várjuk a Szülőket és a Diákokat, akik megtekinthetik iskolánkat a Déryné utca 1. száma alatt tanítási időben és azon kívül is.

