Iskola neve: Kisvárdai SZC Móricz Zsigmond Szakképző Iskola
OM azonosító: 203043
Igazgató neve: Somlyai Róbert
Pályaválasztási felelős neve: Girászin János
Iskola címe: 4900 Fehérgyarmat Iskola köz 2.
Iskola telefonszáma: 06-44-510072
E-levél: szakkepzofgy@gmail.com
Honlap: http://www.moricz-fgy.sulinet.hu
Technikum
Belső
kód

Ágazat

Képzési Választható
idő
nyelv

7001

Turizmus-vendéglátás

5 év

7002

Kereskedelem

5 év

Egyéb információ

Megszerezhető
szakképesítés

Felvehető
létszám

német

Vendégtéri
szaktechnikus
5 1013 23 08

32

német

Kereskedő és
webáruházi technikus
5 0416 13 03

32

Megszerezhető
szakképesítés

Felvehető
létszám

Szakképző iskolai képzés
Belső
kód

Ágazat

Képzési Választható
idő
nyelv

Egyéb információ

7003

Fa- és bútoripar

3 év

német

Asztalos

28

7004

Gépészet

3 év

német

Hegesztő

28

7005

Épületgépészet

3 év

német

Hűtő- és szellőzés
rendszerszerelő

28

7006

Kereskedelem

3 év

német

Kereskedelmi
értékesítő

28

7007

Építőipar

3 év

német

Kőműves

28

7008

Turizmus-vendéglátás

3 év

német

Pincér-vendégtéri
szakember

28

7009

Turizmus-vendéglátás

3 év

német

Szakács

28

Kollégiumi férőhely: Városunkban a Fehérgyarmati Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
fenntartása alatt működő 135 fős kollégium biztosítja a tanulók elhelyezését.
SNI és BTMN tanulók fogadása: Igen
Az intézmény különlegessége, specialitása (pl. szakkörök, sportkörök, külföldi kapcsolatok stb.): Nyílt tanítási nap: Digitális formában valósul meg
A felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai (pl. írásbeli, tanulmányi eredmény stb.): Felvételi vizsgát nem
tartunk. A technikumi, valamint a szakképző évfolyamokra egységesen a felvételi rangsorolás alapja az általános
iskolai bizonyítvány 8. félévi és 7. év végi összes tantárgyi osztályzat összege.
Egyéb feltételek (pl. alkalmassági, ajánló stb.): Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges az összes szakmánál, valamint a vendégtéri szaktechnikus, pincér-vendégtéri szakember és a szakács
szakmáknál pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés is szükséges.

Kisvárdai Szakképzési Centrum
Móricz Zsigmond
Szakképző Iskola

4900 Fehérgyarmat, Iskola köz 2.

Név:
Cím:
Telefon:
E-mail:
Honlap:

Kisvárdai SZC
Móricz Zsigmond Szakképző Iskola
4900 Fehérgyarmat Iskola köz 2.
06 44 510-072
szakkepzofgy@gmail.com
http://www.moricz-fgy.sulinet.hu

Az iskola felépítése: Az elméleti oktatás 24 tanteremben folyik, ebből 4 számítástechnikai szaktanterem, 1
Multi Center, 1 táncterem, 1 kereskedő kabinet, 1 pincér kabinet, 1 szakács kabinet, 1 számítógépes
pénztárkezelő szaktanterem. Az iskola rendelkezik könyvtárral is.
Tanműhely: ruhakészítő, esztergályos, fémipari alapképző, gázkészülék-szerelő, hegesztő, asztalos,
háztartási gépszerelő, faesztergályos tanműhelyek, valamint daraboló és karbantartó műhelyek.
Tornacsarnok: 40m x 20m-es méretű játéktér, 350 fős lelátó, 1 kondicionáló terem, 1 aerobic terem, 4 öltöző
zuhanyzóval.
Tantestület: 44 fő
Tanulói létszám: 502 fő
Felnőttképzés létszáma:

85 fő

Képzési formáink: technikum, szakképző, felnőttképzés

Az új szakképzési struktúra lényege, hogy mindenki számára rugalmas tanulási utakat,
átjárhatóságot biztosít. A tanulmányaikat gimnáziumban, technikumban vagy szakképző
iskolában megkezdők is eljuthatnak a felsőoktatásba, illetve versenyképes, alapfokú vagy
érettségi végzettségre épülő szakmai képzettséggel léphetnek be a munkaerőpiacra.
Technikum választás újdonsága, előnyei:
•
•
•
•

•
•
•
•

Először ágazatot választ, amivel 2 évig
ismerkedik.
10. évfolyam után történik a szakmaválasztás.
A technikum egyesíti a gimnázium és a
szakmatanulás előnyeit
Matematikából, magyarból, történelemből,
valamint egy idegen nyelvből ugyanaz a
tananyagtartalom, ugyanolyan óraszámban, mint
a gimnáziumban. Ezekből a közismereti tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás,
előrehozott érettségi lehetőséggel.
a nyelvvizsga megszerzésére a lehetőség adott, hiszen ugyan olyan óraszámban történik a
nyelvtanulás, mint a gimnáziumban, de itt egy nyelvből.
nem kell ötödik érettségi tantárgyat választani, mivel a szakmai vizsga lesz az ötödik
érettségi tantárgy.
a technikusi vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít
Ösztöndíj

• Az 5 év elvégzése után egyszerre kap érettségi bizonyítványt és a technikusi
oklevelet

Ágazat

XXVII.
Vendéglátóipar

XXVI.
Kereskedelem

Képzési
idő

Megszerezhető
szakképesítés

5év

Vendégtéri
szaktechnikus
szakképesítés

5év

Kereskedő és
webáruházi
technikus
szakképesítés

Szakmai felkészítés a következő munkaterületre
Szakképesítés és érettségi megszerzése, a 13. évfolyamon történik. A vendégtéri
szaktechnikus a vendéglátó egységben a beszerzési-raktározási, termelési,
értékesítési tevékenységet végzi, irányítja.
Kialakítja annak üzletpolitikáját és marketing stratégiáját, ápolja az üzleti és
vendégkapcsolatokat, folyamatosan gondoskodik a megfelelő árukészletről.
Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a vendéglátó egység működését,
amelyek vendéglátóipari szolgáltatásokat nyújtanak.
Szakképesítés és érettségi megszerzése, a 13. évfolyamon történik. A kereskedő
és webáruházi technikus szakember feladata az áruforgalom tervezése,
irányítása, lebonyolítása, kontrollálása, az áruk adás-vétele, amely magában
foglalja a B2B (vállalatok egymás közötti értékesítése) és a B2C (vállalat és
vásárlók közötti értékesítése) kereskedelmi és webáruházi értékesítést egyaránt.

Szakképző iskola választás újdonsága, előnyei:
• mesterképzés folyik
• 3 éves
• az első év ágazati ismereteket adó oktatás,
• 9. évfolyam után még a technikummal átjárható
rendszer
• ösztöndíj
• 9. évfolyam után történik a szakmaválasztás
• 10. és 11. évfolyam szakmai képzés duális
keretek között zajlik
• ösztöndíjat a szakképzési munkaszerződés váltja
Duális képzés=a képzés helyszíne elsősorban vállalatoknál, vállalkozóknál lesz, ahol a
szakma elsajátítása történik.
Szakma neve

képzési
idő

Asztalos

3 év

Hegesztő

3 év

Kereskedelmi
értékesítő

3 év

Szakács

3 év

Kőműves

3 év

Pincér-vendégtéri
szakember

3 év

Hűtő- és
szellőzés
rendszerszerelő

3 év

Szakmai felkészítés a következő munkaterületre
Az asztalos egy olyan faipari szakma, amelyet a hagyományos kézműves munka mellett a gépi
technológia, a digitalizáció jellemez. Az asztalos különbözőrendeltetésű és szerkezetű bútorok,
nyílászárók és belsőépítészeti munkák elkészítését, szerelését, javítását és felújítását végzi.
Gépészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A hegesztő különálló
szerkezeti elemként készült gépalkatrészeket, szerkezeti elemeket egymáshoz rögzít, különféle
hegesztési technikák, eljárásokalkalmazásával.
Kereskedelem ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A kereskedelmi
értékesítő a korszerű eladástechnikák alkalmazásával kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat.
Értékesítési stratégiája a vevői igényeken alapul, tevékenysége kiterjed továbbá az áru
beszerzésére, átvételére, készletkezelésére, állagmegóvására.
A szakács élelmiszerekből ételeket, fogásokat „varázsol” remek ízérzékével és kreativitásával meg
persze fűszerekkel, ízesítőkkel. A vendéglátóipar termelési területén, kihelyezett vagy fix éttermi
konyhán dolgozó szakember, aki több területen dolgozik, például közétkeztetésben, hidegkonyhán,
protokoll-, vagy a la carte szakácsként.
A kőműves hozza létre az épületek alapjait, legfőbb szerkezeteit, boltíveket és boltozatokat,
lépcsőket épít, elvégzi a külső és belső vakolást. Keze nyomán lesz a tervből valóságos szerkezet,
ezt követően előkészíti az épületbefejezéséhez szükséges egyéb építőipari burkolási, szerelési,
asztalos, festési munkálatokat.
A pincér-vendégtéri szakember a vendéglátó egységekben fogadja az érkező vendégeket, igény
szerint ételt és italt ajánl, majd felszolgálja a kiválasztott ételeket. Folyamatosan figyel vendégeire,
kínál, utántölt, rendben tartja az asztalt. Számlát készít és lebonyolítja a fizettetést.
A hűtő- és szellőzésrendszer-szerelő szakma több részből tevődik össze. Ide tartoznak a hűtéssel,
klímával, hőszivattyúval, légtechnikával, és ezek berendezéseivel kapcsolatos ismeretek, amelyek
a képzés során egymásra épülnek. Ennek a szakmának a képviselői hűtő-, klíma- és hőszivattyú
berendezéseket, rendszereket létesítenek, szerelnek, üzemelnek be, javítanak, és tartanak karban.

Felnőttképzés

A közép- és hosszú távú munkaerő-piaci igényekre az iskolai rendszernek kell választ
adnia, míg a rövid távú – az új beruházásokhoz, a kapacitásbővítéshez, modernizáláshoz
kapcsolódó – elvárásokra a felnőttképzésnek kell megoldást adni.
Az új szakképzési rendszer nagyobb rugalmasságot és átjárhatóságot biztosít a
munkaerőpiacról az iskolarendszerbe, így felnőttként is lehetőség van két szakma és egy
szakképesítés ingyenes megszerzésére. Erre kizárólag iskolai rendszerű szakképzésben van
lehetőség, ez azonban nem jelenti, hogy a felnőtteknek vissza kell ülni az iskolapadba. A
kellő rugalmasság biztosítása érdekében a szakmai oktatás a felnőttek esetében általában esti
képzés formájában, csökkentett időtartamban történik. A képzési idő – a hasonló munkakörben
megszerzett szakmai tudás figyelembevételével – akár negyedére is csökkenhet. Lehetőség lesz
akár az elmélet e-learninges elsajátítására is.
Amennyiben a képzésben részt vevő az adott területen dolgozik, az őt foglalkoztató
vállalat is részt vehet a képzésben duális partnerként, így a képzés az eddiginél sokkal
rugalmasabban szervezhető meg. A szakmai oktatásba, szakmai képzésbe való belépésre
bármilyen életkorban lehetőség van. Aki 25. életévét még nem töltötte be, akár a második
szakmát is tanulói jogviszonyban szerezheti meg. A 25 év felettiek szakmai oktatása
felnőttképzési jogviszonyban történik.

Felnőttképzés keretében a következő szakmákra várjuk jelentkezésüket!
Asztalos
Hegesztő
Kereskedelmi értékesítő
Szakács
Kőműves
Pincér-vendégtéri szakember
Hűtő- és szellőzés rendszerszerelő

Az iskola célja, hogy valamennyi tanulója a sikeres szakmai és érettségi
vizsga után az életben is megállja a helyét és képes legyen egész aktív
életpályája során a folyamatos szakmai fejlődésre.

