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SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK
Ágazati képzés (9-12. évfolyam)
Ágazat
Gépészet
Gépészet
Informatika
Villamosipar és
elektronika
Villamosipar és
elektronika

Érettségivel
megszerezhető
szakképesítés
Gyártósori gépész
Villamos berendezés
szerelő és üzemeltető
Irodai informatikus

A képzés
Felvehető
időtartama
létszám (fő)
(tanév)
4
32

Kódszám

Képzési
forma

0401

nappali

0402

nappali

4

16

0403

nappali

4

48

PLC programozó

0404

nappali

4

16

Villamos berendezés
szerelő és üzemeltető

0405

nappali

4

16

Szükséges iskolai végzettség
Felvételi feltétel/
Alkalmassági követelmény
Integrált felkészítés
A jelentkezés módja és
határideje

Írásbeli felvételi vizsga
Írásbeli vizsgára történő

jelentkezés módja, határideje, a
vizsgák helyszíne, ideje
Szóbeli felvételi vizsga
A felvételi döntés alapja

8 évfolyamos általános iskola
Egészségügyi alkalmasság
Van
Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési
lapon a 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet 2.
számú mellékletének megfelelően 2018.02.19ig.
Központi írásbeli felvételi vizsga magyar
nyelvből és matematikából
Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési
lapon a 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet 2.
számú
mellékletének
megfelelően
2017. 12. 8-ig.
Nincs
A felvételi rangsor kialakítása az általános
iskolai tanulmányi eredmény és a központi

A felvételről való értesítés
módja és ideje
A képzés kezdete
Emelt szintű érettségire való
felkészítés
Emelt óraszámú képzés
Oktatott idegen nyelv
Oktatott természettudományos
tárgyak

A tanulmányokat záró vizsga
Érettségivel megszerezhető
szakképesítés

Kollégiumi elhelyezés
Nyílt napok időpontjai

írásbeli vizsga eredménye alapján történik.
Maximálisan 120 pontot lehet elérni az alábbiak szerint:
a) A 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi
irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika, fizika és idegen nyelv tantárgyak osztályzatainak összege - maximum 60 pont.
b) Matematika és magyar írásbeli eredmény
- max. 30-30 pont.
A sajátos nevelési igényű valamint a
beilleszkedési,
tanulási,
magatartási
nehézséggel küzdő tanulók időhosszabbítást,
helyesírás alóli mentességet kérhetnek. Ennek
igénybevételéhez iskolánkhoz el kell juttatniuk
az érvényes szakértői javaslatot.
Postai levélben, 2018. április 27-ig
2018. 09. 01.
Magyar nyelv és irodalom, matematika, angol
nyelv, német nyelv, történelem, fizika, informatika, szakmai tárgyak
Matematika
Angol vagy német nyelv
9. évfolyam: komplex természettudományos
tantárgy
10-12. évfolyam:
0401: Fizika
0402: Fizika
0403: Fizika
0404: Fizika
0405: Fizika
Szakmai érettségi vizsga
0401: Gyártósori gépész
0402: Villamos berendezés szerelő és
üzemeltető
0403: Irodai informatikus
0404: PLC programozó
0405: Villamos berendezés szerelő és
üzemeltető
Szeged Városi Kollégiumban
2017. november 6. 15 óra
2017. december 7. 15 óra

Egyéb fontos tudnivalók

2018. január 11. 15 óra
Szakgimnáziumban 9-12. évfolyamon a
közismereti képzés mellett szakmai elméleti és
gyakorlati oktatás folyik. A képzés szakmai
érettségi vizsgával és szakképesítés
megszerzésével
zárul.
Ezt
követően
szakirányú továbbhaladás esetén 1 év alatt
technikusi képesítés szerezhető.
Érettségi után 1 év alatt megszerezhető
szakképesítés:
0401: Gépgyártástechnológiai technikus
0402: Mechatronikus technikus
0403: CAD-CAM informatikus vagy Műszaki
informatikus
0404: Elektronikai technikus
0405: Automatikai technikus
Azok számára, akik nem a szakmai érettségi
ágazatában
szeretnének
technikusi
végzettséget szerezni, két éves képzéssel
biztosítjuk tanulmányaik folytatását, a
technikusi oklevél megszerzését.
Diákjaink
az
érettségi
bizonyítvány
birtokában folytathatják tanulmányaikat
felsőfokú oktatási intézményekben, ahol a
megszerzett szakmai végzettség előnyt jelent.
Iskolánkban 1998 óta ECDL vizsgaközpont
működik.
Tanulóink számítógépes ismereteket igazoló,
nemzetközileg is elfogadott jogosítványt
szerezhetnek, nagymértékben segítve ezzel a
pályakezdés esélyeit.

SZAKKÉPZÉS
Továbbtanulási lehetőségek a középiskola 10. évfolyamának elvégzése után
Ágazat

Szakképesítés

OKJ szám

Képzési
forma

A képzés
időtartama
(tanév)

Felvehető
létszám (fő)

Gépészet

Gépi forgácsoló

34 521 03

nappali

2

28

Gépészet

Gépi forgácsoló

34 521 03

esti

2

16

Szükséges iskolai végzettség
Felvételi feltétel/
Alkalmassági követelmény
Integrált felkészítés
A jelentkezés módja és
határideje
Felvételi döntés alapja
A felvételről való értesítés
módja és ideje
Beiratkozás
A képzés kezdete
Oktatott idegen nyelv/ek
A tanulmányokat záró vizsga
Kollégiumi elhelyezés
Nyílt napok időpontjai

Egyéb fontos tudnivalók

10. évfolyami végzettség
Egészségügyi alkalmasság / követelmények
iskolánk honlapján
Van
Az iskolától kapott jelentkezési lap leadásával
2018. 08. 07-ig
A 10. évfolyam év végi eredménye
Elektronikus úton 2018. 08. 10-ig
2018. augusztus 14.
2018. 09. 01.
Nincs
Szakmai vizsga
Szeged Városi Kollégiumban
2018. március 22. 15 óra
2018. július 2. 15 óra
2018. augusztus 6. 15 óra
Ösztöndíjjal támogatott hiányszakma, ezért
a képzés befejezése után jó esély van az
elhelyezkedésre.
A képzés időtartama alatt tanulmányi
eredménytől függően, nappali tagozaton,
10.000,- Ft és 35.000,- Ft közötti havi
ösztöndíj jár.
A szakképesítés birtokában az alábbi feladatok
végezhetők:
Alkatrészgyártás, alakítás, javítás, köszörülési,
esztergálási és marási munkák, gyalulás, vésés,
CNC gépek programozása, forgácsolás CNC
esztergán és CNC marógépen.

SZAKKÉPZÉS
Továbbtanulási lehetőségek érettségizetteknek a 13. évfolyamtól
Ágazat
Gépészet
Gépészet

Szakképesítés
Gépgyártás-technológiai
technikus
Gépgyártás-technológiai
technikus
Mechatronikai technikus

Gépészet
Villamosipar és
Automatikai technikus
elektronika
Villamosipar és
Automatikai technikus
elektronika
Informatika
CAD-CAM informatikus
Informatika
CAD-CAM informatikus
Informatika
Műszaki informatikus
*A képzések időtartama ágazatnak megfelelő
képzés esetén 2 év.

Szükséges iskolai végzettség
Felvételi feltétel/
Alkalmassági követelmény
Integrált felkészítés
A jelentkezés módja és
határideje
Felvételi döntés alapja
A felvételről való értesítés
módja és ideje
Beiratkozás
Oktatott idegen nyelv
A tanulmányokat záró vizsga
Kollégiumi elhelyezés
Nyílt napok időpontjai

Egyéb fontos tudnivalók

OKJ szám

A képzés Felvehető
Képzési
időtartama létszám
forma
(tanév)
(fő)

54 521 03 nappali

30

2*

16

54 523 04 nappali

2*

30

54 523 01 nappali

2*

30

2*

20

54 521 03

54 523 01

esti

2*

esti

2*
54 481 01 nappali
esti
2*
54 481 01
2*
54 481 05 nappali
továbbhaladás esetén 1év, ágazaton

30
20
25
kívüli

Érettségi vizsga
Egészségügyi alkalmasság / követelmények
iskolánk honlapján
Van
Az iskola honlapjáról letölthető jelentkezési lap
leadásával, 2018. 08. 07-ig
Az előírt bemeneti végzettség eredménye
Elektronikus úton 2018. 08. 10-ig
2018. augusztus 14.
Angol vagy német
Szakmai vizsga
Szeged Városi Kollégiumban
2018. március 22. 15 óra
2018. július 2. 15 óra
2018. augusztus 6. 15 óra
A gépgyártástechnológiai technikus és a
mechatronikai
technikus
ösztöndíjjal
támogatott hiányszakma. A képzés utolsó
tanévében (13. vagy 14. évfolyamon)
tanulmányi eredménytől függően 20.000,- Ft és
50.000,- Ft közötti ösztöndíj jár.
Az utóbbi években egyre keresettebbek a jól
képzett műszaki szakemberek. Végzett diákjaink
jó eséllyel tudnak elhelyezkedni a szakképző
évfolyamokon tanult ismeretekkel, és jó
„előiskolának” számít a műszaki felsőfokú
képzésekhez.

SZAKKÉPZÉS
Továbbtanulási lehetőség a gépi forgácsoló vagy gépgyártástechnológiai
technikus végzettséggel rendelkezők számára
Ágazat
Gépészet

Szakképesítés

OKJ szám

Képzési
forma

A képzés
időtartama
(tanév)

Felvehető
létszám
(fő)

CNC gépkezelő

35 521 01

nappali

1

28

Szükséges iskolai végzettség
Felvételi feltétel/
Alkalmassági követelmény
Integrált felkészítés
A jelentkezés módja és
határideje
A felvételi döntés alapja
A felvételről való értesítés
módja és ideje
Beiratkozás
A képzés kezdete
Oktatott idegen nyelv
A tanulmányokat záró vizsga
Kollégiumi elhelyezés
Nyílt napok időpontjai

Egyéb fontos tudnivalók

Gépi forgácsoló vagy gépgyártástechnológiai
technikusvégzettség
Egészségügyi alkalmasság / követelmények
iskolánk honlapján
Van
Az iskola honlapjáról letölthető jelentkezési
lap leadásával 2018. 08. 07-ig
Az előírt bemeneti végzettség eredménye
Elektronikus úton 2018. 08. 10-ig
2018. augusztus 14.
2018. 09. 01.
Nincs
Szakmai vizsga
Szeged Városi Kollégiumban
2018. március 22. 15 óra
2018. július 2. 15 óra
2018. augusztus 6. 15 óra
A szakképesítés birtokában az alábbi feladatok
végezhetők:
Műszaki dokumentációt állít össze
Gyártáselőkészítést végez
CAD-es feladatokat végez
Gyártási folyamattervezést végez
CNC programozást tanul
CNC esztergálást végez
CNC marást végez
CNC megmunkáló központot kezel
CNC köszörűt kezel
CNC plazmavágót üzemeltet
Robotot programoz és kezel
Dokumentáció alapján programozási feladatot
végez
Ipari gyártórendszereket, gépeket üzemeltet
CNC gépeket karbantart

