Egyéb képzések és információk
Az intézményben lehetőség van nappali (2év), esti
(2 év) és digitális (2-4 év) formában is érettségire felkészítő képzésben tanulni.
Lehetőségünk van felnőttoktatás folytatására több
szakképesítés esetében is, mely képzések ingyenesek. Az
iskola honlapján megtekinthetők az indítható szakképesítések, bővebb felvilágosítás az intézményben kérhető.
Az iskolában folyamatosan zajlanak felnőttképzések a munkaadók igényeinek kielégítésére.
A tanműhelyekben, az iskola által művelt földterületeken, a fóliasátrakban folyamatos termelés zajlik,
így biztosítva a magas szintű oktatást. A gyakorlati képzésben a hagyományos gépektől a legkorszerűbb, számítógéppel vezérelt eszközökig minden megtalálható, így
tanulóink a végzős évfolyamon már önállóan is tudnak
tervezni és gyártani. Ennek eredményeképpen végzett
tanulóink könnyen teljesítik a főiskolai, egyetemi gyakorlati feladatokat, illetve nagyarányú érdeklődés tapasztalható irántuk a munkáltatók részéről is. Az elmúlt
években több tízmillió forintos beruházás valósult meg a
gyakorlati oktatás területén intézményünkben.
Intézményünkben működik a Dr. Járóka Lívia által létrehozott Tehetségmentő Egyesület (JALTE) Farkas János Labdarúgó Akadémiája melynek kapcsán a
2016/17-es tanévben 22 hátrányos helyzetű tehetséges
fiatal kezdte meg tanulmányait és edzéseit az iskolában

Továbbtanulással kapcsolatos felvilágosítás:
Szabó Zoltán igazgató
Telefon:06/70/1980-057
Benyusz Tamás szakmai igazgatóhelyettes
Telefon: 06/70/199-5641

ISKOLÁNKRÓL
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Tiszavasvári
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumában
1946 óta folyik szakmai képzés.
Az elmúlt hetven évben az intézmény többször is képes
volt megújítani képzési rendszerét, megfelelve az adott kor
kihívásainak. Ez idő alatt tanulók ezreinek adott biztos megélhetést nyújtó szakmát.
1954-ben megkezdődött a traktoros-gépészek képzése,
majd 1959-ben beindult a hároméves képzés a mezőgazdasági gépszerelő szakmában. Az Alkaloida Vegyészeti Gyár
fejlődésének következtében. 1963-tól megkezdődött a
gyógyszergyártó szakmunkások képzése. 1967-től a helyi és
környékbeli vállalatok igénye alapján indult meg a képzés
esztergályos, központifűtés-szerelő, géplakatos, villanyszerelő, hegesztő és nőiruha-készítő szakmákban.
Az első szakközépiskolai képzésünk 1984-ben indult.
1992-ben átadták az új, minden igényt kielégítő, kívülről is impozáns iskolaépületet és a hozzá tartozó sportcsarnokot. Rendelkezünk 8 modern számítógépteremmel, gépész
szaktantermekkel, vegyész laborokkal, 10 tanműhellyel,
valamint a testnevelés órákhoz és a szabadidő eltöltéséhez
sportcsarnokkal.
Tantermeinkben adottak a multimédiás eszközök, melyekkel a tananyagot hatékonyabban tudjuk feldolgozni.
Minden évben részt veszünk tantárgyi és szakmai versenyeken, ahol jó eredményeket érünk el. Az intézmény
több olyan (TÁMOP, SZFP II., TISZK) programban is részt
vesz, mely a hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását és
tehetséges tanulóink gondozását foglalja magában. Az intézmény jelen időszakban is folyamatosan újítja képzési
szerkezetét, hogy megfeleljünk a környező munkaadók
igényeinek.
2005 óta veszünk részt az Útravaló Ösztöndíjprogram
két alprogramjában – Út az érettségihez, Út a szakmához
alprogramok, -, melyek révén támogatjuk a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének elősegítését a tanórán
kívüli mentori foglalkozások keretében.
Intézményünk fenntartója a Nemzetgazdasági Minisztérium, mely minden feltételt biztosít a képzések zavartalan
lebonyolításához.
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Szakgimnáziumi képzés

Szakközépiskolai képzés
korábbi szakiskola

korábbi szakközépiskola

A 2017/18-as tanévben a kerettanterveknek meg-

A képzés két részből tevődik össze, a 3 éves
szakmunkásképzés alatt a tanulók az iskola jól felszerelt
tanműhelyeiben, tanlaborjaiban tanulják meg a szakma

felelően kezdődik az oktatás, figyelembe véve a szakképzési törvény előírásait is.
A képzés legfontosabb változása az eddigiekhez

különböző ismereteit. A tanulók többsége külső vállalkozóval kötött tanulószerződés alapján töltik gyakorlatukat az iskola tanműhelyeiben, melyért a törvény által
előírt pénzbeli juttatásban részesülnek.
Minden szakképesítés esetében rendelkezünk a
megfelelő eszközökkel, gépekkel, berendezésekkel.
Az iskola részese a „Szabóky Adolf Szakképzési
Ösztöndíj” programnak, melynek segítségével tanulóink
a jelölt szakmában 10 és 35 ezer forint közötti összeget
A képzés második részében 2 év alatt érettségire
készítjük fel a tanulókat, amely után tovább lehet tanulni
a technikus képzésben, vagy a felsőoktatásban.

Indítandó szakközépiskolai osztályok:
0011 kód
0012 kód
0013 kód
0014 kód
0015 kód
0016 kód
0017 kód
0018 kód

Ipari gépész
Asztalos
Hegesztő
Gépi forgácsoló
Szociális gondozó és ápoló
Központifűtés-és gázhálózat
rendszerszerelő
Női szabó
Kertész
Képzési idő: 3+2 év

Az elmúlt években többször is változtak a technikus képzések elnevezései, illetve az iskola által indított szakok, hiszen mindig az a cél, hogy a munkaerőpiac igényeit kielégítsük.

képest, hogy kötelező lesz szakmai vizsgatantárgyból

A képzések az intézmény szaktantermeiben, tanmű-

érettségizni, melynek segítségével középfokú szakmun-

helyeiben, valamint tanlaborjaiban történnek.

kás végzettséget igazoló bizonyítvány is kapnak diákja-

Egyedi igény esetén a technikus képzésben
is van lehetőség külső gyakorlóhelyen történő kép-

ink.
Amennyiben marad a tanuló az iskolában, egy év
alatt lehet szakirányban technikus végzettséget szereznie, mely igény esetén beszámít a felsőoktatási tanulmányokba.
Az iskola segít az 50 órás közösségi szolgálat tel-

kaphatnak.

Érettségire épülő (technikus) képzések

jesítésében, ami az érettségi vizsga megkezdésének a
feltétele.

Tervezett szakgimnáziumi osztályok:

zésre, mely biztosítja a tanulóink számára a törvény
által előírt pénzbeli és egyéb juttatásokat.

A technikus bizonyítvány nagyon jó esélyt biztosít a
munkába álláshoz, illetve kiváló előképzés a felsőfokú tanulmányok folytatásához.
A technikus képzésben is lehetőség nyílik a szakképzési ösztöndíjra, melynek mértéke a tanulmányi
eredménytől függően 20-50 ezer Ft-ig terjedhet.

0030 kód

Vegyész ágazat

0031 kód

Informatika ágazat

0032 kód

Gépészet ágazat

0033 kód

Rendészet és közszolgálat

Informatikai rendszerüzemeltető

0034 kód

Szépészet ágazat

Mechatronikai technikus

A 2017/18-as tanévben indítandó szakmák:
Vegyész technikus
Gépgyártástechnológiai technikus

Fodrász
Képzési idő: 4+1 év

CNC gépkezelő
Közszolgálati ügyintéző

