FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
A 2022/2023-as TANÉV 9. ÉVFOLYAMÁRA TÖRTÉNŐ
JELENTKEZÉSHEZ

A Vas Megyei SZC Savaria Technikum és Kollégium profilja a közlekedéshez,
mind a közútihoz, mind a vasútihoz kapcsolódó gépészet és elektronika, a
logisztika, és a rendészet-közszolgálat. Iskolánk több mint fél évszázados
fennállása alatt mindig arra törekedett, hogy magas színvonalú és igényes
nevelő-oktató munkával korszerű és használható tudást biztosítson a tanulók
számára.
Az öt évfolyamon át tartó közismereti és szakmai képzés felkészít az érettségi
megszerzésére, lehetőséget nyújt a képességek fejlesztésére, a szakirányú
felsőfokú továbbtanulás előkészítésére és a szakképesítés ismereteinek
megszerzésére.
Oktatói testületünk tapasztalt, jól képzett szakemberekből áll, akik nagy
hangsúlyt fektetnek a folyamatos önképzésre és a diákokkal való jó kapcsolat
kiépítésére. Tapasztalataink alapján tanulóink ragaszkodnak az iskolához,
melynek jó légkörét számos élményt adó programmal biztosítjuk pl. 9. évfolyam
csapatépítő programja, őszi szüreti nap, szakmai és osztálykirándulások,
szakmai napok, diáknap, vidám ballagás.
Iskolánk előnye az is, hogy könnyen megközelíthető és a vidéki tanulók számára
jól felszerelt kollégiummal rendelkezik. Az utóbbi években megújult az iskola
külső arculata, pályázatok segítségével további fejlesztésekre törekszünk.
Szeretettel várjuk leendő tanulóinkat, ígérjük, hogy tartalmas diákévekben lesz
részetek!

Felvételi információk

1. Az iskola külön felvételi vizsgát nem tart. A hozzánk jelentkezett
tanulókat az általános iskola 7. év végi és 8. félévi magyar nyelv és
irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika és fizika tantárgyak
eredményei alapján rangsoroljuk.
2. A jelentkezési lapokat az általános iskoláknak 2022. február 18-ig kell
iskolánkba továbbítani.
3. Az ideiglenes felvételi jegyzéket 2022. március 16-ig kifüggesztjük.
4. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége 2022. március 21-22.
5. A felvételi eredményről 2022. április 29-ig értesítjük a hozzánk
jelentkezőket.

Minden

osztályunkban

lehetőséget

biztosítunk

fakultációs

jelleggel

kedvezményes jogosítvány megszerzésére, továbbá elhelyezkedést segítő
kedvezményes tanfolyamok elvégzésére is.
Több szakkör közül lehet választani az érdeklődési körnek megfelelően, mint
pl. idegen nyelv, lövészet, elektronika, motoros szakkör.
Képzéseink érettségit és technikusi végzettséget adnak, továbbtanulási
lehetőséget is biztosítanak.
A képzési idő 5 év. A választható idegen nyelv: angol vagy német.

Tagozatkódok:
1611 Specializált gép- és járműgyártás ágazat
Gépjármű mechatronikai technikus (autószerelő) képzés
Szakmairány: szerviz vagy gyártás
Alternatív járműhajtási technikus végzettség (+1 év)
1612 Rendészet és közszolgálat ágazat
Közszolgálati technikus (rendészeti-közszolgálati) képzés
Szakmairány: rendészeti technikus vagy közigazgatási ügyintéző
1613 Specializált gép- és járműgyártás ágazat
Gépjármű mechatronikai technikus (autóelektronikai műszerész) képzés
Szakmairány: szerviz vagy gyártás
Alternatív járműhajtási technikus végzettség (+1 év)
1614 Közlekedés és szállítmányozás ágazat
Logisztikai technikus képzés
1615 Gépészet ágazat
Vasútijármű-szerelő technikus képzés
1616 Elektronika és elektrotechnika ágazat
Közlekedésautomatikai technikus képzés

További információkért keresse honlapunkat!
www.savaria-szki.hu

