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2022-2023 tanév, felvételi tájékoztató
Tisztelt Szülő!
Kedves pályaválasztás előtt álló diák!
Ezzel a kiadvánnyal szeretnénk segíteni, tájékoztatni, iránytűt adni önöknek iskolánk képzési
kínálatáról, amely a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum egyik legrégebbi iskolája, építőipari,
illetve és fa- és bútoripari szakmákban elégíti ki a régió szakemberigényét. Képzési
struktúránkban megtalálható a technikumi és a szakképző iskolai képzés egyaránt, de az iskola
feladatának tekinti az egyéni bánásmódot, odafigyelést igénylő tanulók szakmához juttatását
egyaránt (szakiskola), melyben képzett gyógypedagógusok segítenek. A gyakorlati képzés
korszerű iskolai tanműhelyünkben és a duális képzőhelyi partnereinknél biztosítva van. Új
színfolt iskolánkban az orientációs osztály indítása, ahol élményszerű körülmények között a
gyerekek megismerkedhetnek a város képzési kínálatával és így időt nyernek a pályaválasztást
illetően. A Dunaújvárosi Szakképző Centrum kollégiumaiban a vidéki tanulóink számára az
elhelyezés biztosított, ahol a tanulás mellett lehetőség nyílik a szabadidő kulturált, hasznos
eltöltésére. A kollégiumban a szállás ingyenes, az étkezés kedvezményes áron biztosított.

Technikum


A technikum 5 éves képzés: 2 év ágazati alapoktatás + 3 év szakirányú oktatás.



A tanuló először az építőipari ágazati alapismereteket sajátítja el.



10 évfolyam végén ágazati alapvizsgát tesz.



11. évfolyamtól szakirányú oktatásunk a magasépítő technikus képzés.



9. évfolyamtól ösztöndíjban részesül a tanuló.



A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit.



Matematikából, magyar nyelv és irodalomból, történelemből, valamint egy idegen
nyelvből ugyanaz a tananyagtartalom, ugyanolyan óraszámban, mint a gimnáziumban.

Matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem tantárgyakból érettségi vizsgával
zárul az oktatás a 12. évfolyam végén (előrehozott érettségi vizsga).


A 13. évfolyam végén idegen nyelvből lesz érettségi vizsga. A szakmai vizsga az ötödik
érettségi tantárgy, szintén a 13. évfolyam végén.



A technikusi vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít.



Az 5 év elvégzése után egyszerre kap érettségi bizonyítványt és a technikusi oklevelet
a tanuló.



A képzés elvégzése után egyenes az út a felsőoktatás felé (építészmérnök, belsőépítész,
lakberendező, stb.), de már a technikus végzettség is középvezetői szinten nagy
lehetőség a munkaerő piacon.



A felvételnél az adott területre vonatkozó egészségügyi alkalmassági előírásokat
figyelembe kell venni.



Felvételi vizsga nincs, a hozott pontok összege alapján születik felvételi döntés.

Építőipari ágazat:


VÉGZETTSÉG: MAGASÉPÍTŐ TECHNIKUS.

TAGOZATKÓD: 3001.

Szakképző Iskola


3 éves képzési forma, melyből az első év ágazati ismereteket adó oktatás,
csoportbontásban, saját, jól felszerelt iskolai tanműhelyünkben.



9. évfolyamtól ösztöndíjban részesül a tanuló.



9. évfolyam végén, az építőipari ágazaton belül még bármelyik szakmát választhatja a
tanuló (ács; burkoló; festő, mázoló, tapétázó; kőműves), de dönthet úgy, hogy
tanulmányait a technikumban folytatja.



Fa- és bútoripari ágazatban az asztalos szakma sajátítható el.



10. és 11. évfolyam szakmai képzés már duális keretek között zajlik.



Az ösztöndíjat szakképzési munkaszerződés váltja fel.



Duális képzés = a képzés helyszíne elsősorban vállalatoknál, vállalkozóknál lesz, ahol
a szakma elsajátítása történik.



A felvételnél, majd a tovább haladásnál az adott területre vonatkozó egészségügyi és
pályaalkalmassági előírásokat figyelembe kell venni.



Felvételi vizsga nincs, a hozott pontok összege alapján születik felvételi döntés.

Választható képzéseink ágazatok szerint:

Építőipari ágazat, végzettségek:


ÁCS,



BURKOLÓ,



FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ,



KŐMŰVES.

TAGOZATKÓD VALAMENNYI SZAKMA ESETÉBEN: 3002.

Fa- és bútoripari ágazat, végzettség:


ASZTALOS.

TAGOZATKÓD: 3003.

Szakiskola


1+2 éves képzési forma.



Az előkészítő évfolyamon (1 év) a szakmai képzést alapozzuk meg kislétszámú
osztályban.



A szakmai képzés 2 éves.



A tanulók egyéni fejlesztésben és bánásmódban részesülnek, gyógypedagógusaink által.



Jelentkezni sajátos nevelési igény megléte esetén lehetséges (szakértői véleménnyel),
felvételi vizsga nincs.

Kereskedelmi ágazat, VÉGZETTSÉG:


BOLTI ELŐKÉSZÍTŐ.

TAGOZATKÓD: 3004.

Szakképzést előkészítő évfolyam (orientációs osztály)


A szakképzést előkészítő évfolyam, az orientációs osztály azoknak az általános iskolát
elvégzett fiataloknak nyújt lehetőséget, akik bizonytalanok a pályaválasztásban és 1 év
időt szeretnének nyerni döntésük meghozatalában.



Az

orientációs

osztályban

kulcskompetenciáinak

a

fejlesztése,

tanulók

mentorálása,

pályaorientációjának,

alapkészségeinek
életpálya

és

tervezésének

elősegítése történik rugalmas tanulásszervezési és személyre szabott oktatási formában.


Amellett, hogy az élményszerű oktatás segít eligazodni a Dunaújvárosi Szakképzési
Centrum szakmakínálatában, lehetőség van az esetleges általános iskolai lemaradások
pótlására is.



Ennek tükrében az év végén lehetősége nyílik a tanulónak a Dunaújváros Szakképzési
Centrum iskolái közül bármelyiket választani, de nyitott az út a gimnázium felé is.



Felvételi vizsga nincs.

TAGOZATKÓD: 3005.

Felvételi eljárás rendje:


Intézményünk nem tart írásbeli és szóbeli felvételi vizsgát. A technikumi, szakképző
iskolai, szakiskolai képzésekre jelentkező tanulók felvételi pontszáma az általános
iskolából hozott tanulmányi eredményekből kerül meghatározásra.



Az orientációs osztályba várunk minden, 8. osztályt befejezett tanulót, aki még
bizonytalan a pályaválasztásban.



Szakiskolai képzéseinkre kizárólag sajátos nevelési igényű tanuló jelentkezhet.

Természetesen iskolánkban több képzési forma megjelölhető, pl. technikum vagy
bármelyik ágazati szakképző iskolai forma, szakképzést előkészítő évfolyam
(orientációs osztály) vagy a szakiskola is.
Szeretettel várunk minden építőipari, fa-és bútoripari ágazati képzés iránt
érdeklődő tanulót!

