SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK (SZAKKÉPZŐ ISKOLAI
OSZTÁLYOK)
Továbbtanulási lehetőségek a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező
tanulók számára
Szakmacsoport (Ágazat)
Közlekedésgépész
Közlekedésgépész
Közlekedésgépész
Rendészet és közszolgálat
Pályaorientációs osztály

Szakképesítés
Járműfényező
Karosszérialakatos
Gépjármű mechatronikus
Rendészeti őr

Szükséges iskolai végzettség
Felvételi feltétel/
Alkalmassági követelmény
Integrált felkészítés
A jelentkezés módja és határideje
A felvételi döntés alapja

A felvételről való értesítés módja és ideje

A képzés kezdete
Oktatott idegen nyelvek
A tanulmányokat záró vizsga
Kollégiumi elhelyezés
Nyílt nap időpontja
Egyéb fontos tudnivalók

A képzés Felvehető
OKJ szám Kód-szám Képzési forma időtartama létszám
(tanév)
(fő)
3
12
34 525 03
1203 nappali
3
24
34 525 06
1204 nappali
3
12
34 525 08
1205 nappali
3
24
34 861 01
1206 nappali
1
16
1207 nappali

8 évfolyamos általános iskola
Iskolaorvosi vizsgálattal igazolt szakmai- és egészségügyi
alkalmasság
Van
Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési lapon a 11/2019.
(VII. 3.) EMMI rendelet 2. számú mellékletének
megfelelően 2020. 02. 19-ig.
A 7. évfolyam tanév végi és 8. évfolyam félévi tantárgyi
osztályzatok magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv,
matematika, történelem, fizika, informatika tantárgyakból.
A hetedik tantárgy a rendészeti őröknek a testnevelés, a
többieknek technika vagy rajz. Maximum 70 pont szerezhető
a tantárgyakból.
A 1206: Rendészeti őr képzésre jelentkezőknek
alkalmassági vizsga (orvosi vizsgálat, fizikai felmérés,
szóbeli elbeszélgetés) 2020. 03. 02. 1000. Pótló szóbeli
időpont 2020. 03. 09. és 2020. 03.12., mindkét alkalommal
1500.
Az ideiglenes felvételi jegyzék kihelyezése az iskolában és
interneten.
Határideje: 2020. 03. 16.
A felvételről az értesítést zárt levélben a 9. évfolyamra
jelentkező tanuló iskolája kapja, ahol átveheti az egyénre
szóló tájékoztatót. Határideje: 2020. 04. 30.
A nappali tagozatra történő felvétel a beiratkozással
véglegesül, ennek időpontja: 2020. 06. 22. 0900
2020. szeptember 1.
Angol vagy német
Szakmai vizsga
Van
2020. 12. 05-én és 2020. 01. 08-án
Ezeken a napokon 1030 kezdettel tanórák látogatására
biztosítunk lehetőséget.
Szakmai beiskolázási tájékoztatás:
Gyakorlati műhelyeink bemutása a nyitott műhelyek
program keretein belül 2019. 11. 06-án és 2019. 12. 12-én
1500 órakor a Szegedi SZC Csonka János Szakgimnáziuma
és Szakképzőiskolájában a Temesvári körút 38. szám alatt.

A járműfényező feladata a gépjárművek karosszériáinak felületelőkészítése, felületkezelése,
javítói vagy ipari fényezése.

A karosszérialakatos gépjármű felépítmények javítását, részegységek összeépítését, gépjárművek
külső szereléseit végzi. Karosszéria alvázak, önhordó karosszériák húzatópadon történő javítása is
az ő feladata.
A gépjármű mechatronikus a gyártósorról lekerülő új autó műszaki átvételénél végzi feladatait
vagy érdeklődési területétől függően szervizekben dolgozik. Munkája során a gépjármű mechanikus
és elektronikus rendszerek minőségét ellenőrzi, kiszűri és megjavítja az előforduló hibákat,
előkészíti a gépjárművet értékesítésre.
A rendészeti őr megismerkedik a rendészeti, a magánbiztonsági tevékenység, valamint a
rendvédelmi életpálya sajátosságaival, a leendő választott hivatás fontosabb szakmai elemeivel. A
képzési folyamat során a gyakorlati képzés keretében a rendészeti őr megismerkedik a
magánbiztonsági szolgáltató szervezetek, a büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem-tűzoltóság,
valamint a rendőrség tevékenységének legfontosabb elemeivel.

