Gyakorlati képzés:

Kollégiumunk:

A gyakorlati oktatás külsõ gyakorlati oktatóhelyen
(cégeknél, vállalkozásoknál) vagy az iskolai tanmûhelyekben történik. A képzés helyszíne évfolyamonként
és szakmánként változik.
Külsõ gyakorlati oktatóhelyek: Opel Magocsa, Rózsa
és Fiai, Platán Autóház, Szatmár Jármû, Papp és Fiai,
MATEX, Carl Zeiss Vision Hungary, BBS-Trend, UNISOLVE valamint sok-sok más cég és vállalkozás.
Belsõ gyakorlati tanmûhelyeink: autószerelõ-,
faipari-, informatikai-, fémipari-, épületgépészeti-,
elektronikai-, optikai-látszerész-, ruhaipari-, szépészeti-, építõipari tanmûhelyek és a tankonyha.

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.
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Történetünk:

Szakközépiskolai képzéseink:

Szakgimnáziumi képzéseink:

Iskolánk jogelõdje az 1893 szeptemberében megalakult Iparos Tanonciskola volt, Hermann József
igazgatásával.
1968-tól önálló iskolaként mûködünk. Elõbb 138. Sz.
Ipari Szakmunkásképzõ Intézet, majd 2002-tõl Déri
Miksa Szakközépiskola és Szakiskola néven.
2007-tõl Mátészalkai Szakképzõ Iskola és
Kollégium Székhelyintézménye voltunk.
Az intézmény régi-új neve: Mátészalkai Szakképzési
Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma.
NYÍLT NAPOK IDÕPONTJAI: 2018. november 21.
(szerda) és november 22. (csütörtök) 08.00 órától.

(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.

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.

Szakképesítés-ráépülések:
Az alább felsorolt szakképesítések alapszakmára
ráépülõ egyéves képzések. A ráépülés nem számít új
szakképesítésnek.
 Mûbútorasztalos -Asztalos szakma ráépülése
 CNC gépkezelõ - Gépi forgácsoló szakmaráépülése
 Autótechnikus - Autószerelõ vagy Autóelektronikai
mûszerész szakmák ráépülése

Mellék-szakképesítések:
A szakgimnázium utolsó éveiben egy mellék-szakképesítés ingyenesen szerezhetõ.
Kozmetikusok Szépségtanácsadó, Autóelektonikai
mûszerészek Elektronikai mûszerész szakképesítést
szerezhetnek 11. vagy 12. évfolyamon. Ez a képesítés elmélyíti a tanulók szakmai tudását és segít az
elhelyezkedésben.

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.
Szakképesítés
Férfiszabó
Nõiszabó
Asztalos
Kárpitos
Központifûtés és gázhálózat rendszerszerelõ

Hegesztõ
Gépi forgácsoló
Ács
Kõmûves
Festõ, mázoló, tapétázó
Villanyszerelõ
Karosszérialakatos
Számítógép szerelõ és karbantartó
Optikai üvegcsiszoló
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.
Szakmai továbbhaladás a 12. évfolyam után

Informatikai rendszerüzemeltetõ
Autóelektronikai mûszerész
Autószerelõ
Faipari technikus
Elektronikai technikus
Mechatronikai technikus
Ruhaipari technikus
Kozmetikus
Fodrász
Közszolgálati ügyintézõ
Sportedzõ
Látszerész- és optikai árucikk-kereskedõ

