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Képzéseink
TECHNIKUM
Szakma
megnevezése
Mezőgazdasági
gépésztechnikus
Mezőgazdasági
technikus

Szakmairányai

Állattenyésztő
Növénytermesztő

508101708

Képzési
idő
5 év

Beiskolázási
kód
0701

508111709

5 év

0702

Beiskolázási
kód
0703
0704

Szakmaszám

SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Választható szakmák:
Szakma
megnevezése
Gazda

szakmairányai

Szakmaszám

Állattenyésztő
Növénytermesztő

408111704

Képzési
idő
3 év

408101707

3 év

Mezőgazdasági
gépész

Minden szakmánk ösztöndíjjal támogatott!
A felvétellel kapcsolatos általános tudnivalók:
- Felvételi vizsgát nem tartunk, a jelentkezőket az általános iskolai eredmények
alapján rangsoroljuk, de a tanulók a jelentkezések beérkezése után felvételi
elbeszélgetésen vesznek részt!
- A szakmai egészségügyi alkalmassági vizsgálatot helyben elvégezzük
Egyéb lehetőségek a képzési időben:
- kollégiumi elhelyezés
- T kategóriás mg. vontatóvezetői
jogosítvány megszerzése
- külföldi szakmai gyakorlat
- nyelvvizsga felkészítés angol vagy
német nyelvből

- részvétel az országos szakmai
tanulmányi versenyeken
-emelt szintű érettségire történő
felkészítés
- bekapcsolódás a felnőtt szakmai
tanfolyamokba
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Kedves pályaválasztó Nyolcadikosok!
Szeretnétek-e többet megtudni rólunk?
Gyertek el nyílt napjainkra, vagy jelentkezzetek be
telefonon! Mindenkit szeretettel várunk iskola-és
tanüzem bemutatónkra!
NYÍLT NAPOK

2020. november 5.
2020. november 12.
2021. január 07.
9,00 órai beérkezéssel
A nyílt napok időpontja a járványügyi korlátozások
függvényében változhat, az esetleges változásokról
honlapunkon tájékoztatást adunk!
Elérhetőségeink:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 13.
Telefon: 06/77/401-028,06/704308875
Telefax: 06/77/401-746
E-mail: suli@jhszaki.hu
Https://jhszaki.hu

Mert SZAKISNAK lenni jó!
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TECHNIKUM
A technikusképzés 5 éves. Az első két év ágazati ismereteket adó
képzése után a tanuló ágazati alapvizsgát tesz. A sikeres ágazati
alapvizsga után történik a szakma-, vagy szakmairány választás.
A tanuló a 12. évfolyam végén matematikából, magyarból,
történelemből előrehozott érettségi vizsgát tesz, 13. évfolyamon
pedig szakmai ismeretekből és idegen nyelvből vizsgázik le.
Az 5 év elvégzése után tehát a tanuló egyszerre kap érettségi
bizonyítványt és technikusi oklevelet A technikusi vizsga emelt
szintű érettségi tárgynak számít, így a felsőoktatásban 50 plusz
pontot ér.
A tanulók a képzés során ösztöndíjat kapnak. Az ösztöndíj összege 9.
és 10. évfolyamon havi 8050 Ft, mely összeg a 11-13. évfolyamon a
tanulmányi eredménytől függően 56350 forintig emelkedhet

SZAKKÉPZŐ ISKOLA
A szakképző iskola 3 éves. Az első évben ágazati ismereteket adó
képzés, az azt követő két évben szakirányú oktatás folyik. A tanuló
ösztöndíjat vagy munkaszerződés alapján munkabért kap. Az
ösztöndíj összege a 9. évfolyamon egységesen 16100 Ft havonta,
mely összeg a 10. évfolyamtól a tanulmányi eredménytől függően
56350 Ft-ig emelkedhet. A tanulónak lehetősége van 10. évfolyamtól
a szakmai gyakorlatot duális képzőhelyen tölteni, ebben az esetben
munkaszerződés alapján a munkabére havi összege a minimálbér
legalább hatvan százaléka.
A tanuló a 11. évfolyam elvégzését követően a sikeres vizsga után
szakmai bizonyítványt kap. A végzés után nyitott a lehetőség a
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tanulók számára az érettségi vagy akár a technikusi képzettség
megszerzésére.

