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Induló képzési formák:
I. Technikum:
A képzés 5 éves, a 8. osztály eredményes elvégzése után lehet jelentkezni. A 13. év végi
sikeres vizsgák után kettő végzettséget igazoló bizonyítványt kap kézhez a diák: az
érettségi bizonyítványt és a technikusi végzettséget igazoló oklevelet.
A közismereti oktatás mellett az első kettő évben ágazati alapoktatás, az azt követő három
évben szakirányú oktatás folyik, amely duális képzőhelyen, munkaszerződés keretén
belül, vagy a jól felszerelt tanműhelyeinkben történik.
A technikumban megszerzett tudás megteremti a lehetőségét a felsőoktatásban való
továbbtanulásra. A képzés ösztöndíjjal támogatott. Idegen nyelv tanulására (angol és
német) van lehetőség.
II. Szakképző iskola:
A képzés 3 éves, a 8. osztály eredményes elvégzése után lehet jelentkezni. A közismereti
oktatás mellett az első évben ágazati alapoktatás, az azt követő kettő évben szakirányú
oktatás folyik, amely duális képzőhelyen, munkaszerződés keretén belül, vagy a jól
felszerelt tanműhelyeinkben történik. A képzés ösztöndíjjal támogatott. Idegen nyelv
tanulására (angol és német) van lehetőség.
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Felvételi:
I.

Technikum: az általános iskolai eredmények alapján rangsoroljuk a jelentkezőket, és
ennek alapján nyernek felvételt a diákok. A beiratkozás feltétele az egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés.

II.

Szakképző iskola: az általános iskolai eredmények alapján rangsoroljuk a
jelentkezőket, és ennek alapján nyernek felvételt a diákok. A beiratkozás feltétele az
egészségügyi alkalmassági követelményeknek, valamint az építőipar ágazat/festő,
mázoló, tapétázó szakma esetén pályaalkalmassági vizsgálaton való megfelelés.

A jelentkezési határidő a tanév rendje szerint.
Iskolánk több mint 65 éve Székesfehérvár építőipari szakember utánpótlásának meghatározó
képzési központja. Építőipar, fa- és bútoripar és épületgépészet ágazati képzést folytatunk
intézményünkben. A képzési rendszerben helyet kap a szakmák mellett az érettségi vizsgára és
a technikus képesítő vizsgára felkészítő oktatás is.
A technikumon (faipari technikus, épületgépész technikus), valamint a szakképző iskolában
indított szakmáink (asztalos; ács; burkoló; festő, mázoló, tapétázó; kőműves; központifűtés- és
gázhálózatrendszer-szerelő) nagyon keresettek a munkaerőpiacon.
A szakmai gyakorlati oktatást korszerűen felszerelt faipari, építőipari és épületgépészeti
tanműhelyeink alapozzák meg, és előkészítik a duális képzést diákjaink számára. A
szaktantermek mellett nyelvi laborok, számítógépes szaktantermek és könyvtár áll a tanulók
rendelkezésére. A szabadtéri és fedett sportpályák segítik a tanulók egészségmegőrzését és a
szabadidő kulturált eltöltését. A szakmai felkészítésen felül szakkörök keretében gazdagítjuk
tanulóink tudását. Nagyon sok szakmai, kulturális és sportprogramot, versenyen való részvétel
lehetőségét biztosítjuk diákjainknak. Nagyon büszkék vagyunk, hogy öt diákunk vett részt eddig
kimagasló eredménnyel a EuroSkills, a WordSkills versenyeken.

Székesfehérvári SZC Vörösmarty Mihály
Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
OM azonosító: 203053
8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 143.
E-mail: titkarsag@vorosmarty.hu
Honlap: www.vorosmarty.hu
Tel.: 06-70/198-65-61

Iskolarendszerű, nappali munkarendben induló szakmai képzéseink:
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