ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
MUNKÁCSY MIHÁLY
SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA
OM azonosító:
Címe:
Tagintézmény-vezető:
Beiskolázási felelős:
Telefon/fax:
Honlap:
E-mail:
Felvételi információk:

203067
8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 24.
Vargáné Bérczes Bernadett
Molnár Tibor
Tel: 92-510-773, Fax: 92-511-187
www.munkacsyszki.hu
info@munkacsyszki.hu
info@munkacsyszki.hu

1511

Gépész

1512

Közlekedésgépész

1513

Közlekedésgépész

1514

Szépészet

Egyéb információ

Érettségi után (+1 év) az alábbi kimenetek választhatók:
mechatronikai technikus
A képzés lehetőségei: Felkészítés a felsőfokú szakirányú
továbbtanulásra (főiskola, egyetem).
Városi ösztöndíj lehetősége (a +1 évben)!
Érettségi után (+1 év) az alábbi kimenetek választhatók:
autószerelő illetve ráépülésként autótechnikus (+1 év)
A képzés lehetőségei: Felkészítés a felsőfokú szakirányú
továbbtanulásra (főiskola, egyetem).
Kormányzati ösztöndíj lehetősége (a +1 évben)!
Érettségi után (+1 év) az alábbi kimenetek választhatók:
autóelektronikai műszerész illetve ráépülésként
autótechnikus (+1 év)
A képzés lehetőségei: Felkészítés a felsőfokú szakirányú
továbbtanulásra (főiskola, egyetem).
Érettségi után (+1 év) az alábbi kimenet választható:
fodrász
A képzés lehetőségei: Felkészítés a felsőfokú szakirányú
továbbtanulásra (főiskola, egyetem).
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Kollégiumi elhelyezés biztosított: igen
Felvételi vizsga: nincs
Felvétel:
A felvételi eljárás során az általános iskola 7. év végi és 8. félévi eredményeit vesszük figyelembe a következők
szerint:
 Irodalom, magyar nyelv, matematika, történelem, fizika, informatika, idegen nyelv tantárgyakból számított
matematikai átlagát (azoknál a jelentkezőknél, akik az irodalom és a magyar nyelvtan tantárgyat egy
tantárgyként tanulták, az érdemjegyét duplázzuk).

 Az idegen nyelv vonatkozásában elsősorban az angol vagy a német tantárgyakat vesszük figyelembe. (Azoknál
a jelentkezőknél, akik az említett két tantárgyat nem tanulták, bármely idegen nyelvet figyelembe veszünk. Ha
a jelentkező német és angol nyelvet is tanult, a számára kedvezőbbet vesszük figyelembe).
 Azok a tanulók, akik valamilyen okokból (SNI) egy adott tantárgyat nem tanulták, és erről az iskola igazgatója
határoz, azt a tantárgyat nem vesszük figyelembe a sorrend kialakításánál.
 Tanulóink a beiratkozás előtt az ágazatnak megfelelő orvosi alkalmassági vizsgálaton vesznek részt, mely
kötelező (orvosi alkalmatlanság esetén az adott ágazatra nem iratkozhat be a tanuló).
 Iskolánk fogadja a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő SNI és BTMN tanulókat is.
Pályaválasztási nyílt nap: 2017. október 18 és november 22. 16.30 óra
További információk:
1. Iskolánk diákjai a képzés során nagy értékű eszközöket kezelnek, amelyek pontos, precíz koncentrált
tevékenységet követelnek, ezért a jó tanulmányi eredmény mellett a fegyelmezett tanulók jelentkezését
várjuk!
2. Informatikából és idegen nyelvből adott az előrehozott érettségi vizsga lehetősége a 11. évfolyamon.
3. Együttműködési megállapodásunk van a Pannon Egyetemmel a nappali tagozatos mechatronikai mérnök
képzés tekintetében.
4. A 11. évfolyamtól kezdődően, minden ágazatban lehetősége van tanulóinknak belügyi rendészeti, illetve
katonai pályára előkészítő képzésben való részvételre.
5. Valamennyi ágazat felkészít a szakirányú egyetemi-főiskolai továbbtanulás lehetőségére.
6. EUROPASS bizonyítvány megszerzése adott
7. Képzéseink igazodnak a régió és az Európai Unió munkaerő piaci igényeihez, kiváló elhelyezkedési
lehetőséget nyújtanak. Intézményünk a régió számos cégével munkakapcsolatban áll.
8. A szakmai képzés mellett – elhelyezkedést segítő – tanfolyami lehetőséget kínálunk. Pl.: CNC, ECDL
vizsgalehetőség, idegen nyelvi, hegesztő, szabó-varró, CAD/CAM 3D nyomtatás, Robotika stb.
9. Sportolási és kulturális lehetőségek: labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, röplabda, atlétika, színház, mozi,
énekkar, színjátszó kör, tánc szakkör stb.
10. Külföldi testvériskolai (erdélyi, szlovén, francia, szerb) kapcsolatok.
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Hegesztő
1521

1522

1523

Képzési idő 3 év.
A térségben kiemelten keresett szakma.
Városi ösztöndíj lehetősége!
Épület- és szerkezetlakatos
Képzési idő 3 év.
A térségben kiemelten keresett szakma.
Városi és kormányzati ösztöndíj lehetősége!
Gépi forgácsoló
Képzési idő 3 év.
CNC gépkezelő szakma megszerzésének lehetősége +1 év.
A térségben kiemelten keresett szakma.
Városi és kormányzati ösztöndíj lehetősége!

Karosszérialakatos
1524

1525

Képzési idő 3 év.
A térségben nagyon keresett szakképesítés.
Kormányzati ösztöndíj lehetősége!
Női szabó
Képzési idő 3 év.
A térségben kiemelten keresett szakképesítés. Jó lehetőség önálló vállalkozás
indítására. Lányok számára kiemelten ajánlott!
Kormányzati ösztöndíj lehetősége!
A biztosabb bekerülés érekében több szakmacsoport megjelölése célszerű.

Kollégiumi elhelyezés biztosított: igen

Felvétel:
A felvételi eljárás során az általános iskola 7. év végi és 8. félévi eredményeit vesszük figyelembe a következők
szerint:
 Irodalom, magyar nyelv, matematika, történelem, fizika, informatika, idegen nyelv tantárgyakból számított
matematikai átlagát (azoknál a jelentkezőknél, akik az irodalom és a magyar nyelvtan tantárgyat egy
tantárgyként tanulták, az érdemjegyét duplázzuk).
 Az idegen nyelv vonatkozásában elsősorban az angol vagy a német tantárgyakat vesszük figyelembe. (Azoknál
a jelentkezőknél, akik az említett két tantárgyat nem tanulták, bármely idegen nyelvet figyelembe veszünk. Ha
a jelentkező német és angol nyelvet is tanult, a számára kedvezőbbet vesszük figyelembe).
 Azok a tanulók, akik valamilyen okokból (SNI) egy adott tantárgyat nem tanulták, és erről az iskola igazgatója
határoz, azt a tantárgyat nem vesszük figyelembe a sorrend kialakításánál.
 Tanulóink a beiratkozás előtt az ágazatnak megfelelő orvosi alkalmassági vizsgálaton vesznek részt, mely
kötelező (orvosi alkalmatlanság esetén az adott ágazatra nem iratkozhat be a tanuló).
 Iskolánk fogadja a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő SNI és BTMN tanulókat is.
Pályaválasztási nyílt nap: 2017. október 18 és november 22. 16.30 óra

További információk:
1. Iskolánk diákjai a képzés során nagy értékű eszközöket kezelnek, amelyek pontos, precíz koncentrált
tevékenységet követelnek, ezért a jó tanulmányi eredmény mellett a fegyelmezett tanulók jelentkezését
várjuk!
2. Képzéseinkhez – országos összehasonlításban is – jól felszerelt tanműhelyek és szaktantermek állnak
rendelkezésre.
3. Szoros az együttműködésünk a térség vállalkozásaival, amelyek igénylik a jól felkészült szakembereket.
4. Igény szerint érettségi megszerzését is biztosítjuk az intézményben a szakképesítés megszerzése után.
Nappali tagozaton vagy esti tagozaton 2 év alatt.
5. EUROPASS bizonyítvány megszerzése adott
6. A szakmai képzés után ingyenes – elhelyezkedést segítő – felnőttoktatási lehetőségeket kínálunk. Pl.:
szerszámkészítő, hegesztő, CNC gépkezelő, női szabó, stb.
7. Jogosítvány megszerzésének lehetősége biztosított.
8. Sportolási és kulturális lehetőségek: labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, röplabda, atlétika, színház, mozi,
énekkar, színjátszó kör, tánc szakkör stb.
9. Külföldi testvériskolai kapcsolatok (erdélyi, szlovén, francia, szerb).

A 2018/2019. tanévtől indítandó érettségire felkészítő képzések
A képzés megnevezése
Egyéb,
általános
képzés
Egyéb,
általános
képzés

Képzé
si idő

2 évfolyamos felnőttoktatás,
nappali tagozatos osztály

2 év**

2 évfolyamos felnőttoktatás,
esti tagozatos osztály

2 év**

12-13. évfolyam – érettségire felkészítés

** Feltétel: szakmunkás bizonyítvány (iskolai rendszerben szerzett)
Nappali munkarendben indítandó szakmai képzéseink
OKJ SZÁM

SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE

KÉPZÉSI
IDŐ

54 523 04

MECHATRONIKAI TECHNIKUS*

2 év

55 525 01

AUTÓTECHNIKUS**

1 év

34 521 10

IPARI GÉPÉSZ*** (korábban
géplakatos)

2 év

34 521 03

GÉPI FORGÁCSOLÓ***

2 év

35 521 01

CNC GÉPKEZELŐ****

1 év

34 521 06

HEGESZTŐ ***

2 év

* feltétele: érettségi bizonyítvány
** feltétele: autószerelő/ autóelektronikai műszerész bizonyítvány
*** feltétele 10. osztály szakgimnázium/11. osztály szakközépiskolai végzettség és 16. évet betöltött életkor
**** feltétele: gépi forgácsoló/gépgyártástechnológiai technikus bizonyítvány

Ösztöndíjak

