Pályaválasztási tájékoztató
Bemutatkozás
Iskola bemutatása
neve:

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

címe:

4900 Fehérgyarmat Iskola köz 2.

iskola felépítése:

azon épületrészben, ahol az elméleti oktatás folyik 24 terem áll
rendelkezésre, ebből 4 számítástechnika szaktanterem, 1 MultiCenter, 1
táncterem, 1 kereskedő kabinet, 1 pincér kabinet, 1 szakács kabinet,1
számítógépes pénztárkezelői szaktanterem
Az iskola rendelkezik könyvtárral is.
Tanműhely:

ruhakészítő,

gázkészülék-szerelő,
faesztergályos

esztergályos,

hegesztő,

tanműhelyek,

asztalos,

valamint

fémipari

alapképző,

háztartási

gépszerelő,

daraboló

és

karbantartó

műhelyek
Tornacsarnok: 40m x 20m-es méretű játéktér, 350 fős lelátó, 2
kondicionáló terem, 4 öltöző zuhanyzóval.
Ebédlő: 160 fős
Udvari rész: bitumenes kézilabda pálya, távolugró és súlylökő pálya
tantestület:

49 fő ebből 4 fő kollégiumi nevelő
12 fő egyetemet végzett kolléga, akik többsége a szakközépiskolai
évfolyamokon oktatnak.

Tanulói létszám: 691 fő (2013. október 1-jei statisztikai adatok alapján)
Szakiskola és szakképző: 542 fő
Szakközép: 149 fő
Képzési formáink:

szakiskola, szakképző, szakközép, kollégiumi nevelés

Jelen tanévben még van a 2+2-es rendszer a szakmák oktatásában.
szakiskola: 9.-10. évfolyamon az általános műveltséget megalapozó
nevelés-oktatás folyik; továbbá pályaorientáció, szakmai előkészítő
ismeretek oktatása.
szakképző: 11.-12. évfolyamon az Országos Képzési Jegyzékben
(OKJ) szereplő szakmák oktatása folyik. Illetve felkészít a szakmai
vizsgára.

Jelen tanévtől:

a 3 éves szakképzés bevezetésre került, vagyis az első évtől kezdve
szakmai tantárgyakat tanulnak és gyakorlati oktatásuk is lesz a hozzánk
jelentkezőknek. Az első évben főként tanműhelyi gyakorlati oktatás,
majd 2. és 3. évfolyamon lesz lehetőségük külső gyakorlati helyre
kerülni.
Elméleti és szakmai órák aránya kb 33%-67%. Tehát az órák 2/3-a
szakmai tantárgyak és gyakorlat lesz. Ez a megoszlás a 3 év átlagát
képezi. Természetesen első évben több az elméleti óra és kevesebb a
gyakorlat, majd a következős években ez kiegyenlítődik, majd
megfordul.
A következő tanévben indítható szakmák a következők:

Szakközépiskolai osztályok

Belső
kód

01

Szakmacsoport

Informatika

Ágazat

Informatika

Képzési
idő

4 év

Egyéb információ
(szakképzési évfolyamon
Választható megszerezhető
nyelv
szakképesítés, emelt
szintű oktatás stb.)

német

A szakképzés az érettségi
vizsgát követő 13.
évfolyamon történik,
szoftverfejlesztő szakon.

Felvehető
létszám

34

Kollégium: biztosított
Felvételi követelmény*: 8. évfolyam elvégzése.
Felvétel a tanulmányi eredmények alapján.
Nyílt tanítási nap ideje: 2013. november 13-15-ig naponta 800-1200 óráig. Csoportos tájékoztatót tartunk minden
reggel 815 perckor. Kérjük az időpont pontos betartását!
SNI-s tanulókkal kapcsolatos információk (mely típust fogadja az iskola, felvételi köv. stb.):
További információk: Azon tanulók jelentkezését várjuk, akik jó, vagy megfelelő számú jelentkezés hiányában
közepes tanulmányi eredménnyel rendelkeznek

Szakiskolai osztályok
Egyéb információ
(pl. ösztöndíj, AJKSzP,
választható nyelv...)

Felvehető
létszám

Belső
kód

Szakmacsoport

Szakképesítés

Képzési idő

02

Gépészet

Hegesztő

3 év

német nyelv

28

03

Kereskedelemmarketing, üzleti
adminisztráció

Eladó

3 év

német nyelv

42

04

Vendéglátásturisztika

Szakács

3 év

német nyelv

42

05

Vendéglátásturisztika

Pincér

3 év

német nyelv

28

06

Faipar

Asztalos

3 év

német nyelv

28

07

Építészet

Kőműves és
hidegburkoló

3 év

német nyelv

28

OKJ szerinti képzések
Felvehető
létszám

Hegesztő

OKJ
szakmaszá Felvételi követelmény
m
54 481 02
érettségi
0010 54 04
34 521 06
8. évfolyam elvégzése

Eladó

34 341 01

8. évfolyam elvégzése

3 év

Német

42

Szakács

34 811 04

8. évfolyam elvégzése

3 év

Német

42

Pincér

34 811 03

8. évfolyam elvégzése

3 év

Német

28

Asztalos

34 543 02

8. évfolyam elvégzése

3 év

Német

28

Kőműves és
hidegburkoló

34 582 08

8. évfolyam elvégzése

3 év

Német

28

Szakma neve
Szoftverfejlesztő

Képzési idő

Választható
nyelv

12

2 év

Angol

3 év

Német

28

További információk: Kollégiumi férőhely biztosított.
Nyílt tanítási nap ideje: 2013. november 13-15-ig naponta 800-1200 óráig. Csoportos tájékoztatót tartunk minden
reggel 815 perckor. Kérjük az időpont pontos betartását!

Az RFKB (Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság) dönt az adott tanévre vonatkozó
képzési irányokról és beiskolázási arányokról. A bizottság emellett javaslatot tesz a régiós
hiány-szakképesítésekre és a szakmunkás ösztöndíjjal támogatott szakképesítések körére.
Ösztöndíjjal támogatott szakképesítések a 2013/2014-es tanévben: Ács, Épület- és
szerkezetlakatos, Hegesztő. Jövő tanévre még nincs információnk.
Szakközép: 4 éves érettségire felkészítő, illetve szakmai előkészítő oktatás folyik.
Már a 9. évfolyamtól kezdve informatika szakmacsoportos alapozó oktatás folyik. Kötelezően
az

informatikai

alapismeretek

tantárgyból

kell

érettségizniük.

Érettségi

után

a

szoftverfejlesztő szakképesítés szerezhető meg 1 éves képzésben.
Jelentkezési lapok beküldési határideje: 2014. február 14.
Felvételi nincs.
Lényeges, hogy a jelentkezési lapon első helyen jelöljék meg az iskolánkat, ugyanis sok olyan
tanuló van aki szeptember elején keres meg minket, akit felvették egy másik iskolába ,de nem
kíván oda járni. Így viszont a létszámhatár miatt nem tudjuk átvenni.
Akit iskolánk kiértesít április 25-ig, hogy felvételt nyert, azoknak a beiratkozás június 25-2627. Az értesítő tartalmazza, hogy a beiratkozáshoz mit kell hozni, illetve az ingyenes
tankönyv használathoz szükséges papírokat. Évek óta problémát jelent, hogy nagyon sokan
nem jönnek el a júniusi beiratkozásra.
Tankötelezettség 16 év
Mindennapos testnevelés

