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Szakmacsoport/ ágazat

Közlekedésgépész ágazat
(5 évfolyamos)
Szépészet
ágazat (5 évfolyamos)
Szépészet
ágazat (5 évfolyamos)
Honvédelem
ágazat (5 évfolyamos)*
Könnyűipar
ágazat (5 évfolyamos)

Választható
nyelv

Egyéb információ
(pl. szakmai továbbhaladás, szakmai kimenet )

angol,
német

Gépjármű mechatronikai technikus

angol,
német

Fodrász

angol,
német

Kéz- és lábápoló technikus

angol,
német

Honvéd kadét (Automatikai technikus, autóipar)

angol,
német

Könnyűipari technikus

Felvehető
létszám

Belső kód

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK

32

32

14

34

14

Szervezés és engedélyeztetés alatt
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Szakma-csoport/ágazat
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Gépészet
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Gépészet
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Gépészet
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Közlekedés

1525

Könnyűipar

1526

Könnyűipar

VálasztEgyéb információ
ható nyelv (megszerezhető szakképesítés)

angol,
német
angol,
német
angol,
német
angol,
német
angol,
német
angol,
német

Gépi és CNC forgácsoló
Hegesztő
Épület- és szerkezetlakatos
Karosszérialakatos
Divatszabó
Bőrtermékkészítő

Felvehető
létszám

Belső kód

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI OSZTÁLYOK

28
16
12
16
12
12

Felvételi vizsga: nincs
A felvétel feltétele:



Valamennyi szakmacsoportban/ágazatban az általános iskola eredményes befejezése.
A választott ágazatnak megfelelő egészségügyi alkalmasság.

Kollégiumi elhelyezés lehetősége:
A Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium tagintézményeiben, az iskola közelében biztosított.
A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk:
Iskolánk a sajátos nevelési igényű tanulókat valamennyi képzésére fogadja.
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTMN) tanulókra vonatkozó szabályok:
Iskolánk a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTMN) tanulókat
valamennyi képzésére fogadja.
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Nyílt napok ideje:
Időpont
2019. november 6.
2019. november 27.

Helye
8900 Zalaegerszeg, Gasparich utca 24.

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 tantárgyak számított matematikai átlagát (azoknál a jelentkezőknél, akiknél az irodalom és a magyar nyelvtan tantárgyat egyetlen osztályzattal értékelték, az érdemjegyét duplázzuk).
- Az idegen nyelv vonatkozásában elsősorban az angol vagy német tantárgyakat vesszük figyelembe. (Azoknál a jelentkezőknél, akik az említett két tantárgyat nem tanulták, bármely idegen nyelvet figyelembe vesszünk. Ha a jelentkező német és angol nyelvet is tanult, a számára kedvezőbb vesszük figyelembe).
- Azok a tanulók, akik valamilyen okból (SNI) egy adott tantárgyat nem tanulnak, és erről az iskola igazgatója határozatot hozott, 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).
További információk:
1. Iskolánk diákjai a képzés során nagy értékű eszközöket kezelnek, amelyek
pontos, precíz koncentrált tevékenységet követelnek, ezért a jó tanulmányi
eredmény mellett 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. EUROPASS bizonyítvány megszerzésére van lehetőség.
5. A szakmai képzés után ingyenes – elhelyezkedést segítő – felnőttoktatási
lehetőségeket kínálunk.
6. Jogosítvány megszerzésére lehetősége biztosított.
7. Sportolási és kulturális lehetőségek: labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, röplabda, atlétika, színház, tánc szakkör, stb.
8. Külföldi testvériskolai kapcsolatok (erdélyi, szlovén, francia, szerb.)
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