Tanmûhelyeink:

Kollégiumunk:

Minden tanmûhelyünk korszerû technológiával van felszerelve, mely a megyében és az országban is példaértékû. Itt sajátítják el szakmai ismereteiket a
szakközépiskolás és a szakgimnáziumi, valamint a
technikus tanulóink.

175 férõhelyes kollégiummal rendelkezünk.

Mit kell tudnod a felvételirõl?
Felvételi vizsgát nem tartunk. A felvétel alapja valamennyi szakon a 7. osztály évvégi és a 8. osztály
félévi tanulmányi eredménye magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, fizika és kémia tantárgyakból.

IGAZGATÓ:

Dr. Bugya László

8.osztály

Szakgimnázium
9-12. évfolyam
érettségi
+ ágazati szakma

Érettségi utáni
szakképzés
(1 év)
Technikus

Szakközépiskola
9-11. évfolyam
Szakmai vizsga
beszámítható az
érettségibe

Érettségire
felkészítõ
évfolyam
(2 év)

Fõiskola, egyetem

Szeretettel várunk iskolánkba!

OM azonosító: 203059
Web: www.derinet.hu
E-mail: iskola@maszik.sulinet.hu
https://www.facebook.com/derinet.hu

4702 Mátészalka, Baross László út 9-11.
Tel.: +36-44/312-657

Történetünk:

Szakközépiskolai képzéseink:

Szakgimnáziumi képzéseink:

Iskolánk jogelõdje az 1893 szeptemberében megalakult Iparos Tanonciskola volt, Hermann József igazgatásával.
1968-ig a nyíregyházi 110. Sz. Ipari Szakmunkásképzõ Intézet fiókiskolájaként mûködött Mátészalka
város különbözõ pontjain.
1968 szeptemberében 138. Sz. Ipari Szakmunkásképzõ Intézet néven önállóvá váltunk, s birtokba vehettük a jelenleg is használt - és azóta folyamatosan
bõvített - alapépületet.
2002 szeptemberétõl intézetünk új neve: Déri Miksa
Szakközépiskola és Szakiskola.
2007. augusztus 1-jén Mátészalka Város Önkormányzata egyesítette a városban mûködõ szakközépiskolákat Mátészalkai Szakképzõ Iskola és Kollégium
néven, ahol a mi iskolánk lett a székhelyintézmény.
A fõépület rekonstrukciója 2010 júniusában fejezõdött be, így már a XXI. századnak megfelelõ technikai
feltételekkel rendelkezünk. A 2012/2013-as tanévtõl
iskolánkban bevezetésre került az elektronikus napló,
mely segítségével a szülõk napi szinten tájékozódhatnak gyermekük tanulmányi elõmenetelérõl és hiányzásairól.
2015 júliusa óta az NGM fenntartásába kerültünk. Az
intézmény régi-új neve: Mátészalkai Szakképzési
Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma.
Az érdeklõdõ tanulókat, szûlõket és nevelõket nyílt
nap keretében várjuk.

(korábban szakiskolai képzések)

(korábban szakközépiskolai képzések)

A képzések idõtartama 3 év. A választható szakmák
képzését megfelelõ létszámú jelentkezés esetén tudjuk biztosítani (min. 8 fõ).
Gyakorlati oktatóhelyrõl a karosszérialakatos szakma
kivételével az iskola gondoskodik. A 2010/2011.
tanévtõl a támogatott szakmákban az ösztöndíjat már
differenciáltan, a tanulmányi eredmény függvényében
állapítják meg félévente.

Minden szakmacsoportban a tanulók szakmai ágazati képzésben vesznek részt. A képzés a 12. osztály
végén érettségi vizsgával zárul.
Ezt követõen a továbbtanulás lehetséges a tanuló által választott felsõoktatási intézményben, vagy iskolán belül a szakmai végzettség megszerzésére irányuló képzésben. Ha a tanuló a szakérettségi ágazatának megfelelõ szakmát választja a technikusi képzési idõ egy év.

NYÍLT NAPOK IDÕPONTJAI: 2017. november 22. és
november 29. (szerda) 08.00 órától.

Felnõttoktatás:
Minden szakképzésünket ingyenes, iskolai rendszerû
felnõttoktatási formában is indítjuk megfelelõ számú
jelentkezõ esetén esti/levelezõ/távoktatási tagozaton. A jelentkezéssel kapcsolatban keresse fel weboldalunkat. A képzéseket - igény szerint - munkaidõn
kívül szervezzük. Megfelelõ szakmai gyakorlattal rendelkezõk esetén, korábban megkezdett tanulmányok
beszámításával a képzési idõ csökkenthetõ. A tanulmányi idõ 50-70%-át kitevõ gyakorlati képzésekre tanulószerzõdés köthetõ.

Tanulmányi átlag
2,51 - 3,0
3,1 - 3,5
3,51 - 4,0
4,01 - 4,5
4,51 - 5,0

Szakközépiskolai ösztöndíj
10.000 Ft
15.000 Ft
20.000 Ft
27.000 Ft
35.000 Ft

Szakmával rendelkezõ fiatalok 2 éves érettségire felkészítõ szakgimnáziumi képzésben vehetnek részt. A
képzés érettségi vizsgával zárul, csak magyar nyelv
és irodalom; történelem; matematika; idegen nyelv
tantárgyból kell érettségizni.
Az ötödik tantárgy a már megszerzett szakképesítés,
ami középszintû szakirányú érettséginek felel meg.
Ezt követõen technikusi végzettség szerezhetõ.
Belsõ kód
Szakképesítés
0213
Férfiszabó
0214
Nõiszabó
0215
Asztalos (+1 év mûbútorasztalos)
0216
Kárpitos
0217 Központifûtés és gázhálózat rendszerszerelõ
0218
Hegesztõ
0219
Gépi forgácsoló
0220
Ács
0221
Kõmûves
0222
Festõ, mázoló, tapétázó
0223
Villanyszerelõ
0224
Karosszérialakatos
0225
Számítógép szerelõ és karbantartó
0226
Optikai üvegcsiszoló
0227
Szakács

Tanulmányi átlag
3,1 - 3,5
3,51 - 4,0
4,01 - 4,5
4,51 - 5,0

Szakgimnáziumi ösztöndíj
20.000 Ft
30.000 Ft
40.000 Ft
50.000 Ft

A kötelezõ érettségi vizsgatárgyai:
Magyar nyelv és irodalom; történelem; matematika;
idegen nyelv; valamint egy szakmai tantárgy.
A választható szakmák képzését megfelelõ létszámú
jelentkezés esetén tudjuk biztosítani (minimum 8 fõ).
Gyakorlati oktatás:
A gyakorlati oktatás történhet az iskolában, vagy
szintvizsga letétele után szabadon választott külsõ
gyakorlati helyen.
Belsõ kód Szakmai továbbhaladás a 12. évfolyam után
0201
Informatikai rendszerüzemeltetõ
0202
Autóelektronikai mûszerész
0203
Autószerelõ
0204
Faipari technikus
0205
Elektronikai technikus
0206
Mechatronikai technikus
0207
Ruhaipari technikus
0208
Kozmetikus
0209
Fodrász
0210
Közszolgálati ügyintézõ
0211
Sportedzõ
0212
Látszerész- és optikai árucikk-kereskedõ

