2018-2019. TANÉVBEN INDÍTANDÓ OSZTÁLYOK
Intézmény OM azonosítója és neve: 202705 Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Intézmény címe, tel. és fax száma: 8734 Somogyzsitfa-Szőcsénypuszta, Ady E. u. 8. Telefon: 85/312-051, Fax: 85/314-774
Intézmény honlapja és e-mail címe: www.szechenyiszki.hu, e-mail: szechenyiszki@gmail.com
Intézmény vezetője: Torma Sándor mb. igazgató
Intézmény pályaválasztási felelőse: Tóth Krisztina igazgatóhelyettes
Tanulmányi lehetőségek és tagozatok belső kódjai:
Szakgimnázium
Képzés Évbelső
folyamok
kódja száma

Ágazat

Egyéb oktatási
jellemző

Képzési
keret (fő)

Felvételi
tantárgy

Az érettségi keretében
megszerezhető szakképesítés

Tagozat képesítés száma és
neve (OKJ)

0001

4+1

XXXII. Erdészet és
vadgazdálkodás

angol v. német
idegen nyelv

40

nincs

32 850 01 Természetvédelmi
munkatárs

54 623 02 Erdésztechnikus

0002

4+1

XXXII. Erdészet és
vadgazdálkodás

angol v. német
idegen nyelv

40

nincs

32 850 01 Természetvédelmi
munkatárs

54625 01 Vadgazdálkodási
technikus

0003

4+1

XXXI. Agrár gépész

angol v. német
idegen nyelv

40

nincs

51 621 01 Agrár vállalkozó

54 521 02 Erdészeti
gépésztechnikus

0004

4+1

XXXI. Agrár gépész

angol v. német
idegen nyelv

40

nincs

51 621 01 Agrár vállalkozó

54 521 05 Mezőgazdasági
gépésztechnikus

Egyéb információk:
Az erdésztechnikus, a vadgazdálkodási technikus, az erdészeti gépésztechnikus és a mezőgazdasági gépésztechnikus szakmákban a szakmai vizsgára
bocsátás feltétele a T kategóriás jogosítvány megszerzése, amelyhez az iskola az elméleti és gyakorlati felkészítést térítésmentesen biztosítja.

Szakközépiskola 3 év+2 év érettségire felkészítő képzés (választható)
Képzés Évbelső
folyamok
kódja száma

Szakmacsoport Egyéb oktatási jellemző

Képzési Felvételi
keret (fő) tantárgy

Tagozat képesítés száma és neve (OKJ)

0005

3

Mezőgazdaság

angol v. német idegen nyelv,
erdőgazdálkodás

66

nincs

34 623 01 Erdészeti szakmunkás

0006

3

Mezőgazdaság

angol v. német idegen nyelv,

66

nincs

34 521 08 Mezőgazdasági gépész

0007

3

Mezőgazdaság

angol v. német idegen nyelv,
dísznövénytermesztés

33

nincs

34 622 01 Dísznövénykertész

0008

3

Mezőgazdaság

angol v. német idegen nyelv, kertészet

66

nincs

34 622 02 Kertész

0009

3

Mezőgazdaság

angol v. német idegen nyelv, kertészet

33

nincs

34 215 04 Virágkötő és virágkereskedő

0010

3

Élelmiszeripar

angol v. német idegen nyelv

33

nincs

34 541 08 Kistermelői élelmiszer előállító,
falusi vendéglátó

0011

3

Mezőgazdaság

angol v. német idegen nyelv

33

nincs

34 814 01 Családi gazdálkodó

0012

3

Faipar

angol v. német idegen nyelv

12

nincs

34 543 02 Asztalos

Nyílt nap: 2017. október 16-tól 2018. január 15-ig minden tanítási napon. Pályaválasztási szakmai nap: 2017. november 15.
A felvételi eljárás rendje: általános felvételi eljárás keretében. Felvételi vizsga nincs. A tanulók rangsorát az általános iskola 7. év végi és 8. félévi
tanulmányi eredményei (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, a választott ágazathoz kapcsolódó tantárgy: biológia vagy
fizika) alapján készítjük el.
Egyéb információk:
A szakmai vizsgára bocsátás feltétele mezőgazdasági gépész szakmában a T kategóriás jogosítvány, az erdészeti szakmunkás szakmában a B vagy T
kategóriás jogosítvány megszerzése, amelyhez az iskola az elméleti és gyakorlati felkészítést térítésmentesen biztosítja.
A mezőgazdasági gépész szakma a 2018/2019. tanévben hiányszakmának minősül, ezt a szakmát tanuló diákok ösztöndíjban részesülnek, melynek
összege a tanulmányi eredménytől függően 10.000-35.000 Ft/hó.
Tanulóinknak kollégiumi férőhelyet biztosítunk.

Érettségi utáni szakképzés
Képzés ÉvAlkalmazott
belső
folyamok
tanterv
kódja száma

Szakterület
jellemzői

Ágazat

Egyéb
oktatási
jellemző

Képzési
keret (fő)

Felvételi
tantárgy

Tagozat képesítés száma és
neve (OKJ)

0013

1

kerettantervre
épülő helyi

Agrár

XXXII. Erdészet és
vadgazdálkodás

angol, német
idegen nyelv

40

nincs

54 623 02 Erdésztechnikus

0014

1

kerettantervre
épülő helyi

Agrár

XXXII. Erdészet és
vadgazdálkodás

angol, német
idegen nyelv

40

nincs

54625 01 Vadgazdálkodási
technikus

0015

2

kerettantervre
épülő helyi

Agrár

XXXII. Agrár gépész

angol, német
idegen nyelv

40

nincs

54 521 02 Erdészeti
gépésztechnikus

0016

2

kerettantervre
épülő helyi

Agrár

XXXI. Agrár gépész

angol, német
idegen nyelv

40

nincs

54 521 05 Mezőgazdasági
gépésztechnikus

Egyéb információk:
Az erdésztechnikus, a vadgazdálkodási technikus, az erdészeti gépésztechnikus és a mezőgazdasági gépésztechnikus szakmákban a szakmai vizsgára
bocsátás feltétele a T kategóriás jogosítvány megszerzése, amelyhez az iskola az elméleti és gyakorlati felkészítést térítésmentesen biztosítja.

Szakképesítés ráépülés
Belépési feltétel: 34 521 08 Mezőgazdasági gépész szakképesítés megléte

Képzés Évbelső
folyamok
kódja száma
0017

1

Szakmacsoport

Mezőgazdaság

Egyéb oktatási jellemző

angol, német idegen nyelv

Képzési
keret (fő)
33

Felvételi
tantárgy

Tagozat képesítés száma és
neve (OKJ)

nincs

35 521 02 Mezőgazdasági
gépjavító

Felvételi
tantárgy

Tagozat képesítés száma és
neve (OKJ)

Szakközépiskola érettségire felkészítő 2 éves képzés
Belépési feltétel: iskolarendszerű 3 éves, vagy 2+2 éves képzésben szerzett szakmunkás bizonyítvány
Képzés Évbelső
folyamok
kódja száma
0018

2

Munkarend

nappali, levelező

Egyéb oktatási jellemző

angol, német idegen nyelv

Képzési
keret (fő)
80

nincs

----

