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Technikum
Belső kód
8111

Ágazat
Mezőgazdaság és
erdészet

Kollégium:
Felvételi vizsga:
A felvétel feltétele:

Választható nyelv
angol
német

Megszerezhető szakképesítés
Mezőgazdasági gépésztechnikus
szakma száma: 5 0810 17 08

van
nincs
- Egészségügyi alkalmasság.
- Általános iskola eredményes befejezése.
- A technikumi osztályokban a 7. év végi, 8. félévi tantárgyi
eredmények (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és
idegen nyelv) alapján történik a tanulók rangsorolása, illetve felvétele.

A technikumi képzés 5 éves. A tanulók a 12. évfolyam végén három (magyar nyelv és
irodalom, matematika, történelem) tantárgyból, a 13. évfolyam végén további két (szakmai
idegen nyelv, ágazati szakmai) tantárgyból tesznek érettségi vizsgát. A képzés az érettségi és
a technikusi bizonyítvány együttes megszerzésével zárul.
A mezőgazdasági gépész tanulóknak a mezőgazdasági vontatóvezetői ’T’ kategóriás vizsgára
való felkészítést az intézmény térítésmentesen biztosítja.
A gyakorlati képzést tanműhelyeinkben és tangazdaságunkban biztosítjuk.
Fiúk és lányok jelentkezését is várjuk.

Szakképző iskola
Belső kód

Ágazat

8112

Mezőgazdaság és erdészet

8113

Gépészet

8114

Specializált gép- és
járműgyártás

Választható
nyelv
angol
német
angol
német
angol
német

Megszerezhető szakképesítés
Mezőgazdasági gépész
szakma száma: 4 0810 17 07
Hegesztő
szakma száma: 4 0715 10 08
Gyártósori gépbeállító
szakma száma: 4 0715 1 906

Az intézménybe való biztos bekerülés miatt célszerű több kódot is bejelölni.
Kollégium:
van
Felvételi vizsga:
nincs
A felvétel feltétele: - Egészségügyi alkalmasság.
- Általános iskola eredményes befejezése.
- A szakközépiskolai (technikum) osztályokban a 7. év végi, 8. félévi
tantárgyi eredmények (magyar nyelv és irodalom, matematika,
történelem és idegen nyelv) alapján történik a tanulók rangsorolása,
illetve felvétele.
A három évfolyamon általános szakképző iskolai oktatás folyik a választott szakma
elméletének és gyakorlatának elsajátításával. Így készítjük fel tanulóinkat az eredményes
szakmunkásvizsgára.
A mezőgazdasági gépész tanulóknak a mezőgazdasági vontatóvezetői ‘T’ kategóriás vizsgára
való felkészítést az intézmény térítésmentesen biztosítja.
A szakiskolai osztályban végzett tanuló részt vesz a mezőgazdasági gépek, eszközök
kiválasztásában, üzemeltetésében, karbantartásában és javításában. Végrehajtja a
mezőgazdasági termelés (növénytermesztés, kertészet, állattartás) gépi munkáit, biztosítja a
műszaki feltételeket.
A hegesztő tanuló a három év alatt elsajátítja a bevont elektródás ívhegesztő, a lánghegesztő,
a fogyóelektródás védőgázas ívhegesztőm valamint a volframelektródás védőgázas ívhegesztő
eljárást.
A gyakorlati képzést tanműhelyeinkben és tangazdaságunkban biztosítjuk.
Fiúk és lányok jelentkezését is várjuk.
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