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Szakmacsoport/ágazat

Egyéb információ

Választható
nyelv

(pl. szakmai továbbhaladás a 12. évf. után…)

Felvehető
létszám

Belső kód

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítések:
Óvodai dajka,
Családsegítő asszisztens

211

Oktatás/
Pedagógia
(4 évfolyamos)

angol,
német

Érettségi utáni szakképzések (jelenleg és beszámítással):
Gyógypedagógiai segítő munkatárs (1 év)
Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (1 év)
Beszámítás nélkül (2 éves képzésben):
Kisgyermekgondozó-, nevelő
Fiúk jelentkezését is várjuk.

34

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés:
Általános ápolási és egészségügyi asszisztens

212

Egészségügy/
Egészségügy
(4 évfolyamos)

angol,
német

Érettségi utáni szakképzések (jelenleg és beszámítással):
Gyakorló ápoló (1 év)
Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (1 év)
Ráépülések:
Ápoló (+1 év)
Csecsemő és gyermekápoló (+1 év)
Fiúk jelentkezését is várjuk.

68

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítések:
Építő- és anyagmozgató gép kezelője
(Emelőgépkezelő, Targoncavezető),
Bútoripari gyártás-előkészítő, szervező

213

Faipar/
Faipar
(4 évfolyamos)

214

Oktatás/
Sport
(4 évfolyamos)
„Labdarúgó
Akadémia”

angol,
német

angol,
német

Érettségi utáni szakképzés (jelenleg és beszámítással):
Faipari technikus (1 év)
A szakképzésben:
- Auto-Cad oktatás.
- CNC oktatás.
- Bútor- és lépcsőtervező szoftverek
alkalmazása.
A sportági képzés a ZTE FC-vel kötött együttműködési megállapodás alapján történik.
Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés:
Regeneráló balneoterápiás masszőr

34

34

Érettségi utáni szakképzés (jelenleg és beszámítással):
Sportedző (labdarúgás) (1 év)

A szakgimnáziumi képzések általános jellemzői:






9-12. évfolyamon a közismereti tantárgyak mellett az ágazatnak megfelelő szakmai képzés is folyik.
Az érettségiző a szakmai tantárgyakból szakmai érettségi vizsgát tesz, mely során az ágazatnak megfelelő
szakképesítést szerezhet.
a szakmai képzés szakirányú munkába állásra is felkészít.
a szakmai érettségihez kapcsolódóan - ezt követően – a szakképző évfolyamon(évfolyamokon) az OKJ-ban
szereplő magasabb szintű szakképesítésre (nem másodszakma) történő felkészítés folyik. A képzés szakmai
vizsgával zárul.
A szakgimnáziumi képzés elsősorban szakirányú felsőoktatásban történő továbbtanulásra is felkészít.

Felvételi vizsga (a Sport ágazat kivételével): nincs
A felvétel feltétele:



Valamennyi szakmacsoportban/ágazatban az általános iskola eredményes befejezése.
A választott ágazatnak megfelelő egészségügyi alkalmasság.

Rangsorolás:
A jelentkezők rangsorolása az általános iskolai 8. osztályos félévi tanulmányi eredmények átlaga alapján történik,
valamennyi osztályzattal értékelt tantárgy figyelembe vételével. Azonos tanulmányi átlag esetén az érintett tanulók
rangsorrendjét a magyar nyelv és irodalom, a matematika, a történelem, és a tanult idegen nyelv (több idegen nyelv
tanulása esetén a jobbik osztályzat számít) 8. osztályos félévi osztályzatainak átlaga dönti el.
Amennyiben a tanuló az iskolán belül több tanulmányi területet is megjelölt, úgy valamennyi tanulmányi területen
rangsorolásra kerül.
Kollégiumi elhelyezés lehetősége:
A Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium tagintézményeiben, az iskolához közel biztosított.
A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk:
1. Iskolánk a szakgimnáziumban az alábbi sajátos nevelési igényű tanulókat fogadja:

egyéb pszichés fejlődési – súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási – zavarral küzdő
tanulók.
2. A sajátos nevelési igényű tanulók felvétele ugyan olyan módon történik, mint a többi 8. osztályos tanulóé (lásd
„Rangsorolás”). Ezek a jelentkezők nem képeznek külön rangsort.
3. A sajátos nevelési igényű tanuló integrált nevelése és oktatása mellett – kötelezően - gyógypedagógus
irányításával fejlesztő foglalkozásokban is részesül.
4. A tanuló – a szakértői véleményben foglaltak alapján – a szülő kérésére felmentéseket és kedvezményeket
kaphat.
A beilleszkedési, tanulási, magatartási (BTM) nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó szabályok:
1. Az ilyen szakvéleménnyel rendelkező tanulókat iskolánk a felvételi eljárás során korlátozás nélkül fogadja.
2. Felvételük ugyan olyan módon történik, mint a többi 8. osztályos tanulóé (lásd „Rangsorolás”). Ezek a
jelentkezők nem képeznek külön rangsort.
3. A tanuló – a szakértői véleményben foglaltak alapján – a szülő kérésére felmentéseket és kedvezményeket
kaphat.
A Sport ágazatra („Labdarúgó Akadémia”) vonatkozó kiegészítések, eltérések:
1. Felvételi vizsga: A sport ágazatban – a tanulmányi eredmények figyelembevételével – jogszabály alapján az a
tanuló vehető fel, aki megfelel a sportegészségügyi alkalmassági és fizikai képesség felmérési vizsgálat
követelményeinek, és a sportági szakszövetség ajánlásával rendelkezik. A sportági alkalmasság felmérését – az
iskola képviselőjének jelenlétében – a ZTE FC szakemberei végzik.
a./A tanulmányi eredmények beszámítása a sport ágazatra jelentkező tanulók felvételekor:
A jelentkezők rangsorolása az általános iskolai 8. osztályos félévi tanulmányi eredmények átlaga alapján
történik, valamennyi osztályzattal értékelt tantárgy figyelembe vételével. A tanulmányi átlagból képzett 5,0 és
minimálisa 2,5 közötti érték a végső rangsorolásnál 50%-os súllyal számít be.
b./ A sportági felmérés eredményének beszámítása a sport ágazatra jelentkező tanulók felvételekor:
A jelentkezők rangsorolása a következő 5 témakörökben/feladatokban nyújtott teljesítmény alapján történik:
gyorsaság, állóképesség, taktika-technika, játékkészség, mentális bázis. A témakörök értékelése 1-10 ponttal
történik. A sportági felmérésen így összesen maximálisan 50 pontot lehet elérni. Az elért pontból képzett 5,0 és
minimálisa 2,5 közötti érték a végső rangsorolásnál 50%-os súllyal számít be.
A jelentkezők végső rangsorolása a tanulmányi átlagból és a sportági felmérésben szerzett pontokból – a
fentiekben leírt módon – képzett értékek átlagából történik. Azonos pontszám esetén a jobb sportági
eredménnyel rendelkező kerül előbbre a rangsorban.
2. A sportági alkalmasság felmérésének időpontja és helyszíne:
2017. március 1. (szerda) 16.00 órától a Városi Sportcentrumban (az Interspar mögött) cím: 8900
Zalaegerszeg, Vágóhíd u. 16.

Pótnap: 2017. március 8. (szerda) 16.00 órától – Figyelem! A pótnapon csak azok a jelentkezők vehetnek
részt, akik a felmérés időpontjában igazoltan voltak távol, és a távolmaradás okát dokumentummal alá tudják
támasztani.
Nyílt napok ideje:
Időpont
Helye
2016. november 14. 1500
Zalaegerszeg, Göcseji út. 16.
2016. november 15. 1500
Zalaegerszeg, Göcseji út. 16.
2016. november 16. 1500
Zalaegerszeg, Göcseji út. 16.
2016. november 17. 1500
Zalaegerszeg, Göcseji út. 16.
SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK (KORÁBBAN SZAKISKOLA)
Szakterület
- Szakmacsoport

Választható
nyelv

Egyéb információ
(megszerezhető szakképesítés)

228 Műszaki
- faipar

angol,
német

Asztalos (ösztöndíjjal támogatott hiányszakma)

229 Műszaki
- faipar
231 Humán
- szociális szolgáltatások

angol,
német
angol,
német

Kárpitos (ösztöndíjjal támogatott hiányszakma)
Szociális gondozó és ápoló (ösztöndíjjal támogatott hiányszakma)

Felvehető
létszám

Belső kód

Kód
211
212
213
214

24

12
24

Információk az új szakközépiskolai (korábban szakiskolai) képzésről:








A 9. évfolyamtól kezdődően - 3 szakképzési évfolyamon (9-10-11.) - az adott szakképesítés megszerzéséhez
szükséges szakmai elméleti, szakmai gyakorlati és közismereti képzést folyik.
A 11. évfolyam végén a tanulók OKJ-s szakképesítést szereznek.
Az asztalos és kárpitos szakképzésekben a 9. évfolyamon a gyakorlati oktatás az iskola faipari tanműhelyében,
a további szakképző évfolyamokon – az eredményes szintvizsgát követően már a nyári összefüggő gyakorlattól
- tanulószerződéssel, külső gyakorlóhelyen, gazdálkodó szervezeteknél történik.
A szociális gondozó és ápoló képzésben résztvevő tanulók gyakorlati felkészítésére iskolai demonstrációs
termekben, egészségügyi és szociális intézményekben kerül sor.
A tanulók a szakképző évfolyamokon a megyében hiányszakmának minősülő szakképesítésekben –
tanulmányi eredménytől függően – havi rendszerességgel tanulmányi ösztöndíjat kaphatnak.
Az asztalos szakképzésben részt vevő tanulók Zalaegerszeg Megyei Jogú Város által támogatott, a helyi
hiányszakmákra vonatkozó – a tanulmányi eredménytől függő - ösztöndíjat is kaphatnak.
A szakképesítést szerzett tanulók 2 éves érettségire felkészítő oktatásban vehetnek részt, mely során – korábbi
közismereti tanulmányaik beszámításával – csak a kötelező érettségi tantárgyakat (magyar nyelv és irodalom,
matematika, történelem, választott idegen nyelv) kell tanulniuk. Ezen tantárgyakból letett érettségi vizsgát
követően a tanulók bekapcsolódhatnak az ágazatnak megfelelő – korábban már megszerzett
szakképesítésükhöz igazodó - érettségire épülő szakképzésbe.

Felvételi vizsga: nincs
A felvétel feltétele:



Valamennyi szakmacsoportban/szakképzésben az általános iskola eredményes befejezése.
A választott szakmának megfelelő egészségügyi alkalmasság.

Rangsorolás:
A jelentkezők rangsorolása az általános iskolai 8. osztályos félévi tanulmányi eredmények átlaga alapján történik,
valamennyi osztályzattal értékelt tantárgy figyelembe vételével. Azonos tanulmányi átlag esetén az érintett tanulók
rangsorrendjét a humán-szociális szolgáltatások szakmacsoportban a magyar nyelv és irodalom, a matematika, a
történelem, és a tanult idegen nyelv (több idegen nyelv tanulása esetén a jobbik osztályzat számít), a műszaki-faipar
szakmacsoportban a matematika, fizika, informatika, technika, idegen nyelv 8. osztályos félévi osztályzatainak átlaga
dönti el. Amennyiben a jelentkezett tanuló az iskolán belül több szakmát is megjelölt, úgy valamennyi területen
rangsorolásra kerül.
Kollégiumi elhelyezés lehetősége:
A Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium tagintézményeiben, az iskolához közel biztosított.

A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk:
1. Iskolánk a szakközépiskolában (korábban szakiskolában) az alábbi sajátos nevelési igényű tanulókat fogadja:

pszichés fejlődési – súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási – zavarral küzdő tanulók
2. A sajátos nevelési igényű tanulók felvétele ugyanolyan módon történik, mint a többi 8. osztályos tanulóé (lásd
„Rangsorolás”). Ezek a jelentkezők nem képeznek külön rangsort.
3. A sajátos nevelési igényű tanuló integrált nevelése és oktatása mellett – kötelezően - gyógypedagógus
irányításával fejlesztő foglalkozásokban is részesül.
4. A tanuló – a szakértői véleményben foglaltak alapján – a szülő kérésére felmentéseket és kedvezményeket
kaphat.
A beilleszkedési, tanulási, magatartási (BTM) nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó szabályok:
1. Az ilyen szakvéleménnyel rendelkező tanulókat iskolánk a felvételi eljárás során korlátozás nélkül fogadja.
2. Felvételük ugyanolyan módon történik, mint a többi 8. osztályos tanulóé (lásd „Rangsorolás”). Ezen tanulók
nem képeznek külön rangsort.
3. A tanuló – a szakértői véleményben foglaltak alapján – a szülő kérésére felmentéseket és kedvezményeket
kaphat.
Nyílt napok ideje:
Kód
Időpont
231 2016. november 15. 1500
228 2016. november 16. 1500
229 2016. november 16. 1500

Helye
Zalaegerszeg, Göcseji út. 16.
Zalaegerszeg, Göcseji út. 16.
Zalaegerszeg, Göcseji út. 16.

Elérhetőségek:
Képzéseinkről - a megadott telefonszámon és e-mail címen az iskola vezetői és az iskolatitkárok - folyamatosan
tájékoztatják az érdeklődőket. Ezen kívül az iskola honlapján (www.deakzeg.hu), valamint újsághirdetésben az adott
szakképzés meghirdetésekor (kiemelte a felnőttoktatásra vonatkozóan) lehet tájékozódni az aktuális képzési kínálatról.

