Mezőgazdaság ágazati szakgimnáziumi képzés (Mezőgazdasági technikus kimenettel)
Felvételi kód: 0051
A középiskolai évfolyamok elvégzésével (4 év),
valamint az érettségi végzettség megszerzésével
diákjaink magas színvonalú közismereti, illetve a
legkorszerűbb szakmai ismeretek birtokában
Állattartó szakmunkás (OKJ 34 621 03)
szakképesítést
szerezhetnek.
Az
állattartó
szakmunkás
feladata
a
gazdasági
állatok
(szarvasmarha, juh, kecske, sertés, baromfifajok)
tartása, gondozása, takarmányozása, szaporítása az
állathigiéniai,
állatjóléti,
munka-,
tűzés
környezetvédelmi követelmények betartása mellett. A szakmunkás további feladata az állattartó
telepen az egyszerűbb hibaelhárítás és karbantartás elvégzése az épületeken, építményeken,
valamint az állattartás gépein.
Ezután a diákok ötödévre jelentkezhetnek (1 év), amely szakmai vizsgával zárul,
Mezőgazdasági technikus (OKJ 54 621 02) végzettséget kapnak a vizsgán sikeresen
szereplők.
A mezőgazdasági technikus a mezőgazdasági üzemek, gazdaságok közvetlen szervezésében, a
gazdálkodás irányításában, a kutatási eredmények mezőgazdasági alkalmazásának
kidolgozásában vesz részt. A termeléssel összefüggő szakmai feladatok gyakorlati
megvalósítását szervezi, irányítja mint középvezető.
A tanulók a képesítés megszerzésével olyan magasfokú szakmai ismeretekre tesznek szert,
amelyek birtokában képesek lesznek a növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti és az
azokhoz
kapcsolódó
műszaki,
gazdálkodási,
szakterületen
önálló
feladatokat végezni és végeztetni,
alkalmasak
lesznek
munkacsoportok
irányítására. A végzett szakemberek
képesek lesznek a növénytermesztés és
állattenyésztés terén a korszerű agronómiai
és technikai eljárások alkalmazásával a
piac igényeinek megfelelő minőségi
termékek
gazdaságos
előállítására,
valamint a termelés menedzselésére,
továbbá
enciklopédikus
kertészeti
ismeretekkel is rendelkeznek.
Szakmai vizsgára mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E,
C1+E kategória, vagy B kategória) birtokában bocsáthatók a tantárgyi követelményeket
sikeresen teljesítő tanulók, a T kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez jelentős segítséget
nyújtunk.
Igény esetén menzát, kollégiumi ellátást biztosítunk.
Egészségügyi alkalmasság szükséges.

Gazda szakközépiskolai képzés (OKJ 34 621 01)
Felvételi kód: 0052
Iskolánkban
GAZDA
szakképesítés
megszerzésére is van lehetőség, mely a
2018/19-es tanévben is hiányszakma lesz, a
hiány szakképesítésért tanulók ösztöndíjban
részesülnek.
A
magas
színvonalú,
legkorszerűbb szakmai képzés során a tanulók
megismerkednek a mezőgazdaság alapjaival
(állattenyésztés, növénytermesztés, kertészet,
stb.), elsajátítják a mezőgazdasági gépek
kezelését és karbantartását. A diákok már a
kilencedik évfolyamtól szakmai gyakorlati és
közismereti képzésben is részt vesznek.
A 11. évfolyam végén a tanulók szakmai vizsgát tesznek, ezzel a tankötelezettségüket is
teljesítik. A szakma képzési ideje: 3 év.
Szakmai vizsgára mezőgazdasági vontató
vezetésére érvényes vezetői engedély (T,
illetve C+E, C1+E kategória, vagy B
kategória) birtokában bocsáthatók a tantárgyi
követelményeket sikeresen teljesítő tanulók,
a
T
kategóriás
vezetői
engedély
megszerzéséhez jelentős segítséget nyújtunk.
A szakmai képzést követően lehetőséget
biztosítunk
tanulóinknak,
hogy
az
intézményünkben
tovább
folytatva
tanulmányaikat érettségi vizsgát tegyenek az érettségi vizsgára felkészítő képzés
időtartama 2 év.
Igény esetén menzát, kollégiumi ellátást biztosítunk.
Egészségügyi alkalmasság szükséges.

A felvételi eljárás rendje
A felvételi rangsor kialakításának szabályai a 2018/2019es tanévben induló 9. osztályainkba jelentkező tanulók
számára
Az iskolánk 9. évfolyamára jelentkező tanulók felvételi
rangsorát kizárólag az általános iskolai tanulmányi
eredmények alapján alakítjuk ki a következő
szempontok figyelembevételével:
o Mezőgazdaság ágazati
(felvételi kód: 0051):

szakgimnáziumi

osztály

Iskola

A tanuló 7. év végi és 8. félévi osztályzatainak összege a
biológia és az informatika tantárgy súlyozott
figyelembevételével:
T=A+B+C+2*D+2*E.
Így
évfolyamonként 35 pont szerezhető, ez összesen
maximum 70 pont.
A: magyar nyelv és irodalom
B: történelem
C: idegen nyelv
D: biológia
E: informatika
Kollégium

o Gazda
szakközépiskolai
(felvételi kód: 0052):

osztály

A tanuló 7. év végi és 8. félévi
osztályzatainak összege a biológia és az
informatika
tantárgy
súlyozott
figyelembevételével:
T=A+B+C+2*D+2*E. Így évfolyamonként
35 pont szerezhető, ez összesen maximum
70 pont.
A: magyar nyelv és irodalom
B: történelem
C: idegen nyelv
D: biológia
E: informatika
A felvételi rangsor kialakításánál az azonos
pontszámot elért tanulók közül előnyben
részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a
lakóhelye az iskola településén található. A halmozottan hátrányos helyzetet a jelentkezési lap
mellé csatolt határozattal kérjük igazolni.

