Szakközépiskolai képzés

Szeretnél pénzt keresni?

Képzési idő: 3 év szakma +2 év érettségi

Szereted a gyakorlatot?
Akkor Neked ITT a helyed!
Iskolánk erősségei:
-

-

nyitott, befogadó tantestület
tanműhelyek közelsége
nemzetközi kapcsolatok: Szlovénia,
Szlovákia, Románia, Németország,
Ausztria
sikerorientált képzés
pályázati lehetőségek
szakmai tanulmányutak: Mercedes,
AUDI, HANKOOK, Siemens, Suzuki

Melyik szakmát válasszam?
Asztalos
Feladata: a faipari termékek készítése szerelése, karbantartása,
javítása, és felújítása.

0005

Asztalos

(OKJ: 3454302)

0006

Eladó

(OKJ: 3434101)

0007

Épület és szerkezetlakatos (H)*
(OKJ: 3458203)

Eladó
Feladata: a kereskedelmi vállalkozásokban kiszolgálja és
tájékoztatja a vásárlókat, áruk raktározásával kapcsolatos
feladatokat lát el.

0008

Festő, mázoló és tapétázó
(OKJ: 3458204)

Épület és szerkezetlakatos
Feladata: a vasból, acélból és egyéb fémes anyagból készült
lemezeket, idomokat, csöveket, vázakat, készít és munkál meg.

0009

Hegesztő (H)* (OKJ: 3452106)

0010

Kőműves (H)* (OKJ: 3458214)

Festő, mázoló és tapétázó
Feladata: felület előkészítése, előkezelése, festés, mázolás, díszítés,
tapétázás, vékonyvakolat felhordása.

0011

Központifűtés - és gázhálózat
rendszerszerelő (H)*
(OKJ: 3458209)

0012

Női szabó (H)* (OKJ: 3454206)

0013

Szociális gondozó és ápoló (H)*
(OKJ: 3476201)

0014

Villanyszerelő (H)*
(OKJ: 3452204)

(H)* Hiányszakma
A képzés előnyei:
-

-

3 év után komplex szakmai vizsga letétele,
mely feljogosít az ÉRETTSÉGI bizonyítvány
megszerzésére
azonnali munkavállalási lehetőség
biztos ösztöndíjfizetés
szakmai tanulmányutakon való részvétel
gyakorlat és sikerorientált képzés

Hegesztő
Feladata: a fém alkatrészek hegesztését és vágását végzi villamos
ív, illetve vágásra szolgáló más hőforrások segítségével.
Kőműves
Feladata: az épületek és épületrészek létesítése, javítása,
karbantartása, felújítása és bontása, valamint kültéri és beltéri
felületek hidegburkolása
Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő
Feladata: Biztosítja a folyamatos és biztonságos munkavégzéshez
szükséges feltételeket. Kiépíti a csőhálózatot, biztosítja a
beüzemelés feltételeit. Felújítási, javítási, karbantartási, időszakos
ellenőrzési munkát végez.
Női szabó
Feladata: műszaki dokumentáció alapján, sorozat- és méretes
nőiruházati termékek gyártása, egyéb termékek ágynemű, függöny,
lakástextíliák készítése, ruházati termékek átalakítása, javítása.
Szociális gondozó és ápoló
Feladata: az idős és fogyatékos ellátás intézményi és intézményen
kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális
gondozási feladatok ellátása.
Villanyszerelő
Feladata: Az épület villamos berendezés kialakítás keretében
fogyasztásmérő helyet alakít ki, elosztó berendezést, erősáramúvezetékhálózatot, világítási berendezést és készüléket, villámhárító
berendezést, épület villamos berendezést, készüléket javít,
karbantart, kezelését betanítja.

Ágazati Szakgimnázium
képzési idő 4+1 év mely alatt szakmai érettségi
vizsgát és technikus minősítést szerezhetsz

0001 Informatika ágazat
Érettségi vizsga keretében megszerezhető
szakképesítés (4 év):
OKJ: 5248102 Irodai informatikus
Érettségihez kötött megszerezhető ágazati
szakképesítés (1 év):
OKJ: 5448101 CAD-CAM informatikus

0002 Építőipar
Érettségi vizsga keretében megszerezhető
szakképesítés (4 év):
OKJ: 5248101 Digitális műszaki rajzoló és
OKJ: 3258202 Építő és anyagmozgatógép kezelője
Érettségihez kötött megszerezhető ágazati
szakképesítés (1 év):
OKJ: 5458203 Magasépítő technikus

0003 Sport
Érettségi vizsga keretében megszerezhető
szakképesítés (4 év):
OKJ: 5172601 Regeneráló balneoterápiás masszőr
Érettségihez kötött megszerezhető ágazati
szakképesítés (1 év):
OKJ: 5481302 Sportedző (kosárlabda vagy
labdarúgás)

0004 Gépészet
Érettségi vizsga keretében megszerezhető
szakképesítés (4 év):

OKJ: 3152110 Gyártósori gépész
Érettségihez kötött megszerezhető ágazati
szakképesítés (1 év):
OKJ: 5452103 Gépgyártástechnológiai
technikus

Felnőttoktatás (esti képzés)

Szekszárdi SZC
I. István Szakképző
Iskolája

Képzési idő: 2 év
A második szakma megszerzése minden
jelentkező számára INGYENES!













CAD-CAM informatikus
Épületgépész technikus
Gépgyártás technológiai technikus
Gyakorló csecsemő és gyermekápoló
Gyógypedagógiai segítő munkatárs
Kis- és középvállalkozások
ügyvezetője I.
Kis- és középvállalkozások
ügyvezetője II.
Kisgyermekgondozó, nevelő
Logisztikai és szállítmányozási
ügyintéző
Magasépítő technikus
Sportedző (szakirány:
kosárlabda és labdarúgás)
Szociális gondozó és ápoló

Szekszárdi SZC
I. István Szakképző Iskolája

Pályaválasztási tájékoztató a
2017/2018-as tanévre
www.szekszardiszc.hu

Szakma után ÉRETTSÉGIT adó képzés
Nappali rendszerű oktatás (2 év)
Esti rendszerű oktatás (2 év)

www.iistvan.szekszardiszc.hu
titkarsag@iistvan.szekszardiszc.hu
Tel.: 75/311-278

