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Dunaújvárosi Szakképzési
Centrum
Cím: 2400 Dunaújváros, Római körút 51/A
Telefon: +36 (25) 743 136
E-mail: titkarsag@dunaujvarosiszc.hu
OM azonosító: 203034

Centrum tagintézményeinek teljes neve és székhelye:
Telephely megnevezése
Dunaújvárosi SZC Bánki Donát Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája
Dunaújvárosi SZC Dunaferr Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája
Dunaújvárosi SZC Hild József Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Szakiskolája
Dunaújvárosi SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Dunaújvárosi SZC Lorántffy Zsuzsanna
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági
Szakgimnáziuma és Kollégiuma
Dunaújvárosi SZC Szabolcs Vezér Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája

Székhelye
2400 Dunaújváros Táncsics Mihály
u. 1.
2400 Dunaújváros, Vasmű tér 3.
2400 Dunaújváros, Bercsényi Miklós
utca 8.
2400 Dunaújváros, Kossuth Lajos
utca 10/A.
2400 Dunaújváros, Radnóti Miklós
utca 6.
2400 Dunaújváros, Római körút 4749.
2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király
utca 16-20.

A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Fejér megye hét szakképző iskolájának munkáját irányítja
és fogja össze. Dunaújvárosban hat, míg Pusztaszabolcson egy intézményünk található, melyek
szakgimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai, híd-programos és kollégiumi feladatokat is
ellátnak. Képzési kínálatunkban minden megtalálható, amit a régió igényel: 22
szakmacsoportban, 36 ágazatban kb. 140 szakmát tudunk oktatni.
Régiónkban meghatározó szerepünket szeretnénk fenntartani az iskolarendszerű szakképzés
valamint a felnőttképzés területén egyaránt. Ehhez biztosítjuk a magas színvonalú technikai
eszközöket, jól képzett tanárokat, elkötelezett vezetőket. A nálunk végzettek szakmailag jól
felkészültek, a társadalomnak beilleszkedni tudó, a változásokra nyitott, hasznos, aktív tagjai,
akik meg tudnak felelni a munkaerőpiac kihívásainak.
Rendezvényeinkkel a város kulturális és szakmai életéhez kapcsolódunk, mellyel öregbítjük
hírnevünket, gyarapítjuk támogatóink körét.
Intézményünk vezetősége, minden dolgozója elkötelezett a minőségi munka, a folyamatos
intézményi fejlesztés, a partnerközpontú működés iránt.
Centrumban oktatott szakmacsoportok:
1. Egészségügy
2. Szociális szolgáltatások
3. Oktatás
4. Művészet, közművelődés,
kommunikáció
5. Gépészet
6. Elektrotechnika-elektronika
7. Informatika
8. Vegyipar
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9. Építészet
10. Könnyűipar
11. Faipar
13. Közlekedés
14. Környezetvédelemvízgazdálkodás
15. Közgazdaság
16. Ügyvitel

17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
18. Vendéglátás-turisztika
19. Egyéb szolgáltatások
20. Mezőgazdaság
21. Élelmiszeripar
22. Rendészet, honvédelem és
közszolgálat
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Dunaújvárosi SZC Bánki Donát
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Cím: 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1-1.
E-mail cím: titkarsag@bankisuli.hu
Telefon: +36 (25) 412 247
Weblap: http://www.bankisuli.hu/
Telephelykód: 004

Szakgimnázium (4+1 év)
A szakgimnázium 9-12. évfolyamán érettségire való felkészítés és ágazati szakmai oktatás,
szakképzés folyik. A kétéves OKJ-s technikus képzésből az első év tananyagát a tanulók a 9-12.
évfolyamokon négy évre elosztva sajátítják el és felkészülnek az érettségire, illetve a
továbbtanulásra. Az érettségi után egy év alatt befejezhetik a technikus képzést. Tanulmányi idő
5 év (4 év után, a 12. évfolyam végén érettségi vizsga, majd az 5. év - 13. évfolyam - végén
szakmai vizsga).
Tanított idegen nyelvek: angol, német. A nyelvi csoportok kialakítása a jelentkezések arányában
történik. Tanított idegen nyelv a nyelvi előkészítős osztály esetében az angol.
A felvételről az iskola fogadóképességét és a tanulmányi eredményeket figyelembe véve az
igazgató dönt a jogszabályoknak megfelelően. A felvételnél, illetve a továbbhaladásnál az adott
területre vonatkozó egészségügyi és pályaalkalmassági előírásokat figyelembe kell venni.
Felvételről a hozott pontok összege alapján születik döntés.
-

Gépészet
Szakgimnáziumi ágazati képzés utáni OKJ-s kimenetek a 13. évfolyam után:
Gépgyártástechnológiai technikus OKJ 54 521 03 /kód:1111/

-

Informatika
Szakgimnáziumi ágazati képzés utáni OKJ-s kimenetek a 13. évfolyam után: CADCAM informatikus OKJ 54 481 01 /kód:1112/

-

Közlekedésgépész
Szakgimnáziumi ágazati képzés utáni OKJ-s kimenetek a 13. évfolyam után: Vasúti
jármű dízelmotor- és hajtásszerelő OKJ 54 525 11 /kód: 1113/

-

Gépészet nyelvi előkészítő (angol nyelv)
Szakgimnáziumi ágazati képzés utáni OKJ-s kimenetek a 13. évfolyam után:
Gépgyártástechnológiai technikus OKJ 54 521 03 /kód:1114/

-

Informatika nyelvi előkészítő (angol nyelv)
Szakgimnáziumi ágazati képzés utáni OKJ-s kimenetek a 13. évfolyam után: CADCAM informatikus OKJ 54 481 01 /kód: 1115/

Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap):
-

2018. november 20.
2018. november 21.
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Dunaújvárosi SZC Dunaferr
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Cím: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 3.
E-mail cím: titkarsag@dunaferriskola.hu
Telefon: +36 (25) 413-842
Weblap: http://www.dunaferriskola.hu/
Telephelykód: 002 Vasmű tér
003 Apáczai u.

Szakgimnázium (4+1 év)
Az oktatás egy 4 évfolyamos, érettségire felkészítő, továbbá egy 1 évfolyamos (kizárólag szakmai
oktatást nyújtó) szakaszból áll.
A tanulók az idegen nyelvet (angol nyelv vagy német nyelv) emelt óraszámban tanulják
A felvétel a tanulmányi eredmények alapján történik (nincs felvételi), de egészségügyi
alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.
A képzésre beszédfogyatékos, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
tanulók is jelentkezhetnek.
-

Gépészet
o

Mechatronikai technikus OKJ 54 523 04 /kód:2201/

A tanulók az eredményes érettségivel a villamos berendezés szerelő és üzemeltető
szakképesítést is megkapják, az érettségit követően pedig egy éves mechatronikai
technikus szakképzési szakasz teljesítése után tehetnek szakmai vizsgát.
A képzés helye: Dunaújváros, Vasmű tér 3.
-

Közlekedésgépész
o

Autószerelő OKJ 54 525 02 /kód: 2206/

A képzés helye: Dunaújváros, Vasmű tér 3.
-

Villamosipar és elektronika
o

Automatikai technikus OKJ 54 523 01 /kód: 2202/

A tanulók az eredményes érettségivel a villamos berendezés szerelő és üzemeltető
szakképesítést is megkapják, az érettségit követően pedig egy éves automatikai
technikus szakképzési szakasz teljesítése után tehetnek szakmai vizsgát.
A képzés helye: Dunaújváros, Apáczai Csere János utca 13.
o

Erősáramú elektrotechnikus OKJ 54 522 01 /kód: 2203/

A tanulók az eredményes érettségivel a PLC programozó szakképesítést is
megkapják, az érettségit követően pedig egy éves elektronikai technikus szakképzési
szakasz teljesítése után tehetnek szakmai vizsgát.
A képzés helye: Dunaújváros, Apáczai Csere János utca 13.
o

Erősáramú elektrotechnikus OKJ 54 522 01 /kód: 2204/

A tanulók az eredményes érettségivel a PLC programozó szakképesítést is
megkapják, az érettségit követően pedig egy éves elektronikai technikus szakképzési
szakasz teljesítése után tehetnek szakmai vizsgát.
A képzés helye: Dunaújváros, Apáczai Csere János utca 13.
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-

Rendészet és közszolgálat
o

Közszolgálati ügyintéző OKJ 54 345 01 /kód: 2205/

A tanulók az eredményes érettségivel a közszolgálati ügykezelő szakképesítést is
megkapják, az érettségit követően pedig egy éves közszolgálati ügyintéző
szakképzési szakasz teljesítése után tehetnek szakmai vizsgát.
A képzés helye: Dunaújváros, Vasmű tér 3; Dunaújváros, Apáczai Csere János utca 13.
(mindkét épületünkben indítunk osztályt.)
Szakközépiskola (3+2 év)
Az oktatás a szakközépiskolai kerettantervekre épül, három évfolyamos, szakmai vizsgával
záruló szakképzési továbbá választható két évfolyamos érettségi vizsgára felkészítő szakaszból
áll.
A tanulók egy idegen nyelvet (angol nyelv vagy német nyelv) tanulnak.
A felvétel a tanulmányi eredmények alapján történik (nincs felvételi).
A képzésre beszédfogyatékos, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
tanulók is jelentkezhetnek, de egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek
való megfelelés szükséges. A tanulók az eredményes szakmai vizsga után iskolánkban 2 éves
érettségire felkészítő képzésben is részt vehetnek.
Tagozatkód:
2211 Gépi forgácsoló OKJ 34 521 03
2212 Ipari gépész OKJ 34 521 04
2213 Hegesztő OKJ 34 521 06
2214 Karosszérialakatos OKJ 34 525 06
2215 Épület- és szerkezetlakatos OKJ 34 582 03
2216 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő OKJ 34 582 09
A képzés helye: Dunaújváros, Vasmű tér 3.
2217 Villanyszerelő OKJ 34 522 04
A képzés helye: Dunaújváros, Apáczai Csere János utca 13.
Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap):
-

2018. október 26.
2018. október 27.
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Dunaújvárosi SZC Hild József
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Szakiskolája
Cím: 2400 Dunaújváros, Bercsényi Miklós utca 8.
E-mail cím: hild@hild-dunaujv.sulinet.hu
Telefon: +36 (25) 400 529
Weblap: http://www.hildiskola.hu/
Telephelykód: 005

Szakgimnázium (4+1 év)
Az új jogszabályi keretek között lényeges, hogy a 4 év alatt az érettségi mellett szakmát is
kapnak a fiatalok (pl.: digitális műszaki rajzoló). Ezután dönthetnek arról, hogy a felsőoktatásba
kapcsolódnak, vagy maradnak az intézményben és 1 év alatt technikusok lesznek.
Ezt a képzési formát szívesen választják sportolók, akik nagy segítséget kapnak tanáraiktól, hogy
összeegyeztessék az élsportot a tanulással. Nekik különösen fontos, hogy az érettségivel együtt
szakmát is kapnak.
A lányok is előszeretettel jönnek ide, hiszen ez jó alap az érettségi megszerzése utáni terveikhez
(építész, lakberendező, stb.).
A magasépítő technikus végzettség középvezetői (koordinációs, szervező, irányító, ellenőrző)
tevékenységek vagy műszaki rajzolói feladatok ellátását teszi lehetővé. Tapasztalatunk azt
mutatja, hogy a műszaki felsőoktatás irányába is rendkívül jó alapokat biztosít.
-

Építőipar
o

-

Magasépítő technikus OKJ 54 582 03 /kód: 3001/

Földmérés
o

Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus OKJ 54 581 01 /kód: 3002/

Szakközépiskola (3+2 év)
3 éves képzés keretében az építészet szakmacsoportban ács, festő, mázoló, tapétázó, kőműves és
burkoló szakmát lehet választani, míg a faipari szakmacsoportban asztalos képzés folyik.
A nyolcadik osztály elvégzése után jelentkezhetnek ide a tanulók. A képzés a gyakorlati
ismeretekre helyezi a hangsúlyt, de az általános műveltséget megalapozó ismeretek is szerepet
kapnak a szakmák tükrében. Az első évfolyamon a gyakorlati képzés az iskola tanműhelyében
zajlik.
Az utolsó két évfolyamon lehetőség van tanulószerződéssel üzemi képzőhelyen teljesíteni a
gyakorlatot. A tanulmányi eredményektől függően, a kiemelt szakmákban tanulmányi
ösztöndíjban részesülnek a tanulók, valamint az utolsó két évfolyamon külső képzőhely is
további ösztöndíjat biztosít.
Azoknak a fiataloknak, akik a szakképesítő bizonyítvány megszerzése után érettségit
szeretnének, 2 év alatt lehetőségük nyílik erre nálunk. Természetesen a képzés nyitott, így
bármely szakmával rendelkező fiatal bekapcsolódhat.
Tagozatkód:
3003 Ács OKJ 34 582 01
3004 Asztalos OKJ 34 543 02
3005 Festő, mázoló, tapétázó OKJ 34 582 04
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3006 Burkoló OKJ 34 582 13
3007 Kőműves OKJ 34 582 14
Szakiskola
A sajátos nevelési igényű, tanulásban akadályozott tanulók gyógypedagógusok segítségével
jutnak rész-szakképesítéshez (élelmiszer- vegyi áru eladó, számítógépes adatrögzítő). Az utolsó
évben gyakorlat szempontjából lehetőségük nyílik tanulószerződéssel gazdálkodó
szervezetekhez kerülni.
Tagozatkód:
3008 Élelmiszer- vegyi áru eladó OKJ 31 341 05 (1+2 év)
3009 Festő, mázoló, tapétázó OKJ 34 582 04 (1+4 év)
Szakképzési HÍD program (2 év)
A Szakképzési Hídprogram segítséget nyújt a tanulóknak a középfokú nevelés-oktatásba,
szakképzésbe való bekapcsolódáshoz vagy a munkába álláshoz, valamint az önálló életkezdéshez
szükséges ismeretek megszerzéséhez.
A Hídprogramban nyújtott nevelés-oktatás tanulásra motivál, fejleszti az egyes szakmák sikeres
elsajátításához szükséges készségeket, szakmacsoporton belüli pályaorientációs feladatokat lát
el, rész-szakképesítésre készíthet fel.
Célcsoport:


Az a tanköteles korú tanuló, aki alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezik,
betöltötte a 15. életévét, s legalább hat általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégezett.



A Szakképzési Hídprogramban részt vehet az is, aki már nem tanköteles és a képzésbe
való belépés időpontjáig legfeljebb a huszonharmadik életévét töltötte be.

Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap):
-

2018. november 12.
2018. november 19.
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Dunaújvárosi SZC Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája
Cím: 2400 Dunaújváros, Kossuth Lajos utca 10/A.
E-mail cím: igazgato@keri-dunaujvaros.hu
Telefon: +36 (25) 402 192
Weblap: http://www.keri-dunaujvaros.hu/
Telephelykód: 006

Szakgimnázium (4+1 év)
Négyéves képzés, jelentkezni a 8. osztály befejezése után lehet. Az érettségire közismereti és
szakmai tárgyakból is felkészítjük tanulóinkat. A sikeres érettségi feljogosít a továbbtanulásra a
felsőoktatásban, illetve technikus és szakközépiskolai képzésre is. Az érettségi bizonyítvánnyal
egyidejűleg a képzési szakiránytól függően OKJ-s szakképzettséget is szereznek a tanulók (pl.
vendéglátásszervező esetében pincér; kereskedő esetében eladó; logisztikai és szállítmányozási
ügyintéző esetében vállalkozási ügyintéző).
-

Vendéglátóipar
o Vendéglátásszervező OKJ 54 811 01 /kód: 4011/

-

Közlekedés, szállítmányozás és logisztika
o Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző OKJ 54 841 11 /kód: 4012/

-

Kereskedelem
o Kereskedő OKJ 54 341 01 /kód: 4013/

-

Kereskedelem
o Kereskedelmi képviselő OKJ 54 341 02 /kód: 4014/

Szakközépiskola (3+2 év)
3+2 éves képzés, jelentkezni 8. osztály után lehet. A tanulók a kilencedik évfolyam II. félévében
szintvizsgát tesznek, ezt követően a 10. évfolyamtól a gyakorlatot gazdálkodó szervezetnél
végzik, tanulószerződéssel. A tanulót a 10. és a 11. szakképzési évfolyamon ösztöndíj illeti meg.
A szakmai vizsga után a tanuló munkaviszonyt létesíthet vagy továbbtanulhat érettségit vagy
második szakmát adó képzésben. A 2 utolsó, érettségire felkészítő évfolyam választható.
Érettségivel rendelkezők vagy a szakközépiskola 10. évfolyamát elvégzett tanulók számára is
lehetőség nyílik szakképzésre, ebben az esetben a képzési idő 2 év.
Tagozatkód:
4021 Szakács OKJ 34 811 04
4022 Pincér OKJ 34 811 03
4023 Cukrász OKJ 34 811 01
4024 Eladó OKJ 34 341 01
4025 Pék-cukrász OKJ 34 541 11
A nyári gyakorlatot diákjaink – szintfelmérő vizsgán való megfelelés után – Németországban is
teljesíthetik.
Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap):
-

2018. december 8.
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Dunaújvárosi SZC Lorántffy Zsuzsanna
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma
Cím: 2400 Dunaújváros, Radnóti Miklós utca 6.
E-mail cím: iskola@lorantffy.hu
Telefon: +36 (25) 437 059
Weblap: http://www.lorantffy.hu/
Telephelykód: 010

Szakgimnázium (4+1 év)
A szakgimnázium - a gimnáziumi érettségivel azonos érettségit - és szakmai végzettséget
egyaránt biztosít.
A képzés két szakaszból áll, a képzési idő 4+1 év.
Az első négy évben az általános műveltséget megalapozó - közismereti – tantárgyakat, illetve az
ágazatnak megfelelő szakmai tantárgyakat tanulnak a diákok. A negyedik év a gimnáziumi
érettségivel egyenrangú érettségi vizsgával zárul, amelyben a 4 kötelező közismereti tantárgy
(magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv) mellett az ötödik kötelező
vizsgatárgy a szakmai tantárgy. (Az öt kötelező tantárgy mellett a tanuló választásának,
továbbtanulási szándékainak megfelelően további tantárgyakból is lehet érettségi vizsgát tenni.)
A szakmai érettségi szakmai végzettséget is ad.
Az érettségi vizsga megszerzése után a tanuló az alábbi lehetőségek között választhat:


A megszerzett szakmai végzettséggel munkába áll.



Felsőoktatási intézményben továbbtanul. (A szakirányú továbbtanulásnál előnyt jelent, hogy
a kötelező szakmai vizsgatárgy teljesítése.)



Az iskolában elvégzi a +1 (ötödik) évfolyamot és az ágazatnak megfelelő OKJ végzettséget
szerez. A felsőoktatásban továbbtanulni az ötödik év elvégzése után is lehet.
-

Vegyész
o

-

Vegyész technikus OKJ 54 524 03 /kód: 5010/

Egészségügy
o

Gyakorló ápoló OKJ 54 723 02 /kód: 5030/
A gyakorló ápoló képzésen 13. évfolyamon ösztöndíjat kapnak a tanulók.

-

Szépészet
o

-

Szépészet
o

-

Kozmetikus OKJ 54 815 02 /kód: 5050/

Szociális
o

-

Fodrász OKJ 54 815 01 /kód: 5040/

Kisgyermekgondozó, -nevelő OKJ 54 761 02 /kód: 5070/

Egészségügy
o

Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló OKJ 54 723 03 /kód: 5080/
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Szakközépiskola (3+2 év)
A 2016/17-es tanévtől a korábbi szakiskolák szakközépiskolákká alakultak át. A képzés két
szakaszból áll, a képzési idő 3+2 év.
Az első három évben a tanulók a közismereti órák mellett emelt óraszámban tanulnak szakmai
tantárgyakat. A harmadik év végén szakmai vizsgabizottság előtt OKJ-s szakképesítést
szereznek.
A szakmai végzettség megszerzése után a tanuló az alábbi lehetőségek között választhat:


A megszerzett szakmai végzettséggel munkába áll.



Az iskolában elvégzi a +2 évfolyamot. A 12. és a 13. évfolyamon csak érettségi tantárgyak
oktatása folyik. A 13. évfolyam elvégzése után a kötelező tantárgyakból (magyar nyelv és
irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv) érettségi vizsgát tesz. Az ötödik
tantárgyként a már megszerzett szakmai végzettség középszintű érettségi vizsgának
minősül.

Tagozatkód:
5001 Szociális gondozó és ápoló OKJ 34 762 01
A szociális gondozó- és ápoló képzésen 9. évfolyamtól ösztöndíjas a képzés.
5002 Női szabó OKJ 34 542 06
Kollégium:
Az iskola kollégiumában a vidéki tanulók a szállás mellett segítséget kapnak a tanuláshoz, a
szabadidő kulturált, hasznos eltöltéséhez. A kollégiumban a szállás ingyenes, az étkezés
kedvezményes áron biztosított.
Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap):
-

2018. december 7.
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Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági
Szakgimnáziuma és Kollégiuma
Cím: 2400 Dunaújváros, Római körút 47-49.
E-mail cím: titkar@rudas.hu
Telefon: +36 (25) 510 280
Weblap: http://www.rudas.hu/
Telephelykód: 009

Szakgimnázium (4+1 év)
Négyéves képzés, évente 4 osztály indul, jelentkezni lehet a 8. osztály befejezése után. Az
érettségire való felkészítés mellett szakmai alapozó tárgyakat is tanulnak diákjaink, hiszen az
érettségi vizsgával együtt szakképesítést is kapnak. 2019 szeptemberétől szakgimnáziumi
képzést tervezünk sport, turisztika, ügyvitel, közgazdaság, informatika ágazatokon.
Az érettségi utáni továbbtanulási lehetőségként kínáljuk iskolánk népszerű szakképzéseit. Az
érettségi utáni szakképző évfolyamokon csak a szakmai tantárgyak oktatása folyik. A szakmai
elméleti oktatást szervesen kiegészíti az iskolai, illetve a külső gyakorlóhelyeken történő
szakmai gyakorlati képzés is. Sikeres szakmai vizsga esetén a vizsgázók az OKJ szakképesítést
igazoló bizonyítvánnyal együtt EUROPASS bizonyítvány-kiegészítőt kapnak, magyar és angol
nyelven.
-

Informatika
o

-

-

Közgazdaság
o

Államháztartási ügyintéző OKJ 54 344 04 /kód: 6002/

o

Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ 54 344 01 /kód: 6003/

Sport
o

-

Sportedző (a sportág megjelölésével) OKJ 54 813 02 /kód: 6004/

Turisztika
o

-

Informatikai rendszerüzemeltető OKJ 54 481 06 /kód: 6001/

Turisztikai szervező, értékesítő OKJ 54 812 03 /kód: 6005/

Ügyvitel
o

Irodai titkár OKJ 54 346 03 /kód: 6006/

Egyéb sajátosságok:





akkreditált kiváló Tehetségpont
tagja a „Pénziránytű” iskola hálózatnak,
tagja az Ökoiskola hálózatnak,
bázisiskola az Új Nemzedék Plusz projektben.

Az iskola épületével egybeépített kollégiumban a vidéki tanulók a szállás mellett segítséget
kapnak a tanuláshoz, a szabadidő kulturált, hasznos eltöltéséhez. A kollégiumban a szállás
ingyenes, az étkezés kedvezményes áron biztosított.
Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap):
-

2018. november 24.
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Dunaújvárosi SZC Szabolcs Vezér
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Cím: 2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király utca 16-20.
E-mail cím: iskola@szabolcsvezer.hu
Telefon: +36 (25) 271 743
Weblap: http://www.szabolcsvezer.hu/
Telephelykód: 013

Szakgimnázium (4+1 év)
Ágazati képzésben 4+1 éves. Jelentkezni lehet a 8. osztály befejezése után. Az érettségin a négy
kötelező tantárgy mellett egy szakmai tantárgyból is érettségi vizsgát tesznek. Így az érettségi
bizonyítvány az ágazati képzésnek megfelelő munkakör betöltésére is jogosít. A szakképzési
évfolyamon OKJ-s végzettséget szerezhetnek, ami felsőfokú továbbtanulás esetén plusz pontokat
jelent.
-

Kereskedelem
o

-

Közgazdaság
o

-

Vállalkozási és bérügyintéző OKJ 54 344 02 /kód: 7002/

Pedagógia
o

-

Kereskedő OKJ 54 341 01/kód: 7001/

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs OKJ 54 140 02 /kód: 7003/

Turisztika
o

Turisztikai szervező, értékesítő OKJ 54 812 03 /kód: 7004/

Koedukált kollégiumi elhelyezés Velencén vagy Dunaújvárosban biztosított.
Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap):
-

2018. november 28.
2018. december 5.
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A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE
1. Felvételi vizsga
Intézményünk nem tart írásbeli felvételi vizsgát. A szakgimnáziumi, szakközépiskolai
képzésekre jelentkező tanulók felvételi pontszáma az általános iskolából hozott tanulmányi
eredményekből kerül meghatározásra.
2. Felvételi pontszám kiszámítása
2.1. A felvételi pontszám – képzési típustól függetlenül – az általános iskolából hozott
pontszámok alapján kerül meghatározásra. A hozott pontok az 5., 6., 7. évfolyamon szerzett, a
tanuló év végi bizonyítványában szereplő matematika, magyar nyelv, irodalom, történelem,
idegen nyelv tantárgyak érdemjegyeiből, valamint ugyanezen tantárgyak 8. évfolyamon szerzett
első félévi tanulmányi értesítőjében szereplő érdemjegyeiből tevődnek össze. Az osztályzatok
összege így maximálisan 100 pont lehet.
2.2. Az a tanuló, aki nem rendelkezik minden felvételi tárgyból érdemjeggyel, azokból a
jegyekből szerzi a hozott pontszámot, amelyekkel a felsoroltak közül rendelkezik. Az
érdemjegyei alapján szerzett pontjaiból arányosítással kell megállapítani a hozott pontszám
végső értékét.
3. A felvételi rangsor kialakítására vonatkozó szabályok
3.1. Azonos pontszámú tanulók esetében a felvételi rangsorban előnyt élvez a halmozottan
hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű (SNI), vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási
problémával (BTM) rendelkező tanuló. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvétele után
a további felvételi kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket,
akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen található, ahol az
iskola székhelye vagy telephelye, feladatellátási helye található.
3.2. Két azonos hozott pontszámú szakgimnáziumi, vagy szakközépiskolai képzésre jelentkezett
tanuló közül előnyt élvez az a tanuló, akinek az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi magyar nyelv
osztályzatainak összege magasabb.
3.3. Ha a két tanuló 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi magyar nyelvi osztályzatainak összege egyenlő,
előnyt élvez az a tanuló, akinek az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi irodalom osztályzatainak összege
magasabb.
3.4. Ha a két tanuló 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi irodalom osztályzatainak összege egyenlő,
előnyt élvez az a tanuló, akinek az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi matematika osztályzatainak
összege magasabb.
3.5. Ha a két tanuló 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi matematika osztályzatainak összege egyenlő,
előnyt élvez az a tanuló, akinek az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi történelem osztályzatainak
összege magasabb.
3.6. Ha a két tanuló 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi történelem osztályzatainak összege egyenlő,
előnyt élvez az a tanuló, akinek az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi idegen nyelv osztályzatainak
összege magasabb.
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