Felvételi tájékozató
a 2021/2022-es tanévre
Intézmény OM azonosítója és neve:
036410
Déli ASzC Sellyei Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Intézmény címe, telefon és fax száma:
: 7960 Sellye, Zrínyi u. 2
: 73/480-234; 73/480-388
Intézmény honlapja és e-mail címe:
:www.mezogazdsellye.sulinet.hu;
szakkepzo.sellye@deliaszc.hu
Intézmény vezetője: Szabó Zoltán mb.igazgatóhelyettes
Pályaválasztási ügyekben felvilágosítást nyújt:
Vitári Judit igazgatóhelyettes 30/448-4955
Géczi Zsolt pályaválasztási felelős: 30/903-2013
Nyílt nap:
2020. október 13.
9.00 óra
Pót nyílt nap:
2020. november
10.
9.00 óra
(a vírus miatt
elmarad)

• Telefonos, vagy e-mailes egyeztetés alapján érdeklődőket
8-14 óráig a hét minden munkanapján fogadunk.

• Tanulóink számára a traktorvezetői engedély megszerzését
biztosítjuk .
• Minden tanuló részére kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani
2-3 ágyas kollégiumi szobában.

Tanulmányi lehetőségek és tagozatok belső kódjai:
Technikum
A szakma
száma:

azonosító

Képzések
Képzési idő
Képzési kimeneti
követelménynek
megfelelő
programtanterv

Oktatás fő jellemzője

508101708 (tanulmányi kód:0302)
Mezőgazdasági gépésztechnikus
Mezőgazdaság és erdészet ágazathoz tartozó

5 év
• közismereti képzés
• agrár gépész ágazati oktatás
• választható idegen nyelv az angol vagy német
nyelv,
• ágazati alapoktatás
• 10. évfolyam végén ágazati alapvizsga
• 11. évfolyamon Járművezető képzés - T
kategóriás jogosítvány megszerzése ( A szakmai
vizsga felvétele)
• 12. évfolyam végén max. 3 tárgyból előrehozott
érettségi vizsga (magyar, történelem, matematika)
• 13. évfolyam után érettségi és technikus vizsga
(idegen nyelv és szakmai érettségi)
• kimenet:
Mezőgazdasági gépésztechnikus

Oktatás egyéb jellemzője
Felvételi

Összefüggő nyári gyakorlat 10. és 11. évfolyamon
140 – 140 óra
felvétel a tanulmányi eredmények alapján +
foglalkozás-egészségügyi alkalmasság

A szakma
száma:

azonosító

Képzések
Képzési idő
Képzési kimeneti
követelménynek
megfelelő
programtanterv

508121706
Kertésztechnikus (tanulmányi kód:0301)
Mezőgazdaság és erdészet ágazathoz tartozó

5 év
• közismereti képzés
• kertész ágazati oktatás

• választható idegen nyelv az angol vagy német
nyelv,
• ágazati alapoktatás
• 10. évfolyam végén ágazati alapvizsga
Oktatás fő jellemzője
• 12. évfolyam végén max. 3 tárgyból előrehozott
érettségi vizsga (magyar, történelem, matematika)
• 13. évfolyam után érettségi és technikus vizsga
(idegen nyelv és szakmai érettségi)
• kimenet: Kertésztechnikus
Összefüggő nyári gyakorlat 10. és 11. évfolyamon
Oktatás egyéb jellemzője
35 – 35 óra
felvétel a tanulmányi eredmények alapján +
Felvételi
foglalkozás-egészségügyi alkalmasság

Szakképző Iskola:
A szakma
azonosító
száma:

408101707

408121705

(tanulmányi kód:0304)

(tanulmányi kód:0303)

Mezőgazdasági gépész

Képzés

Mezőgazdaság és erdészet ágazathoz
tartozó

3 év

3 év

Képzési idő

Képzési
kimeneti
követelménynek
megfelelő
programtanterv

Oktatás
jellemzője

9. évfolyamon:
• közismereti képzés
• Mezőgazdaság és erdészet ágazati
alapoktatás
• 9. évfolyam végén alapvizsga
• 10. évfolyamtól: szakmai

képzés

• választható idegen nyelv: angol
vagy német
• 9. évfolyam végén ágazati
alapvizsga
• 11. évfolyam végén szakmai
fő
vizsga:
• kimenet:
Mezőgazdasági, erdőgazdasági,
növényvédő gép kezelője

Oktatás egyéb
jellemzője

Kertész

Mezőgazdaság és erdészet ágazathoz
tartozó

9. évfolyamon:
• közismereti képzés
• Mezőgazdaság és erdészet
ágazati alapoktatás
• 9. évfolyam végén

alapvizsga
• 10. évfolyamtól: szakmai
képzés
• választható idegen nyelv:
angol vagy német
• 9. évfolyam végén ágazati
alapvizsga
• 11. évfolyam végén szakmai
vizsga:
• kimenet:
Kertész
( Zöldségtermesztő,
szőlő-,és
gyümölcstermesztő)

Összefüggő nyári gyakorlat a 10.
évfolyam végén

Összefüggő nyári gyakorlat a
10. évfolyam végén

140 óra

70 óra

T kategóriás jogosítvány
megszerzése a vizsga feltétele

Felvételi

felvétel a tanulmányi eredmények
alapján + alapján + foglalkozásegészségügyi alkalmasság

felvétel a tanulmányi
eredmények alapján + alapján
+ foglalkozás-egészségügyi
alkalmasság

Kiegészítő képzések:
Kód
Képzés
Képzési idő

Képzési kimeneti
követelménynek
megfelelő
programtanterv
Oktatás fő jellemzője

Szakképző iskolát végzettek érettségi vizsgára felkészítő
képzése esti tagozaton
2 év
• Szakképző iskolát végzettek érettségi vizsgára felkészítő
képzése

•

választható idegen nyelv az angol vagy német nyelv

•

13. évfolyam utáni kimenet:
Érettségi

Oktatás egyéb jellemzője
Felvételi

felvétel a tanulmányi eredmények alapján

A Felvételi eljárás rendje:
• Az általános iskola 8.
évfolyamának
félévi
eredménye alapján
• A
pontszámításnál
figyelembe vett tárgyakat
a
mellékelt
táblázat
tartalmazza:
• Felvételi
vizsgára
jelentkezés módja: nincs
felvételi vizsga
• A felvételi eljárásban a
központi felvételi vizsga eredményét nem kérjük, saját felvételi vizsgát
és felvételi beszélgetést nem tartunk, pontszámításos módszert
alkalmazunk, amely a sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra is egyaránt
vonatkozik.
Intézményük képzési struktúrája biztos alapot nyújt a továbbtanuláshoz, a
felsőoktatási intézményekbe való helytálláshoz és a munkaerőpiacon történő
érvényesüléshez.

KOLLÉGIUM
Minden - kollégiumi ellátást igénylő tanulónak tudunk a
kollégiumban férőhelyet biztosítani. A vidékről bejáró és
helyben lakó tanulóknak menzai ellátást is kínálunk.
A kollégiumban a modern kor
elvárásainak
megfelelő
környezet várja tanulóinkat.
A
szabadidő
hasznos
eltöltését számítógép terem és konditerem biztosítja.
Nyaranta kirándulócsoportoknak és turistáknak tudunk szállást
biztosítani a kollégiumban és vendégszobáinkban.
Intézményük képzési struktúrája
biztos
alapot
nyújt
a
továbbtanuláshoz, a felsőoktatási intézményekbe való
helytálláshoz és a munkaerőpiacon történő érvényesüléshez.

Köszönt és vár benneteket a Sellyei
Szakképző Iskola!

