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TÁJÉKOZTATÓ 

 
2016/2017 

 

Az iskoláról 
 

1942-ben a Szigeti-házaspár – Szigeti István és K. Patai Margit - adományából jött létre a szakképző 
intézmény, amely felvette egyetlen gyermekük, Szigeti Endre (1927-1936) nevét. Az elmúlt 

évtizedekben több ezren érettségiztek és szereztek szakmát iskolánkban. 
 

Iskolánk neve és címe: 
 

Gyulai Szakképzési Centrum 
Szigeti Endre Szakképző Iskolája 

5520 Szeghalom, Ady Endre utca 3. 
 

OM azonosító: 
 

203069 



A tagozatok: 

 

 
� szakgimnázium – informatikai rendszergazda, szoftverfejlesztő 
� szakgimnázium -gépgyártástechnológiai technikus, ill. az iskolánkban oktatott fémipari 

szakmák (hegesztő, ipari gépész) 
 

� szakközépiskola – hegesztő (fémipar) 
� szakközépiskola – ipari gépész-(korábban géplakatos volt) (fémipar) 
� szakközépiskola – női szabó (ruhaipar) 

 
Szakgimnázium (korábban: szakközépiskola)  
 

� Képzési idő: 4 év érettségire és alapszakmára felkészítő évfolyam, majd  
1 év érettségire épülő szakképző évfolyam  Felvehető létszám: 34 fő 

� Informatika ágazat (9.-12. évfolyamok)  Tagozatkód: 331 
� informatikai rendszergazda, szoftverfejlesztő (szakképzési évfolyam) 

 

 
 

� Gépészet ágazat (9.-12. évfolyamok)  Tagozatkód: 332 
� gépgyártástechnológiai technikus , ipari gépész, hegesztő (szakképzési évfolyam) 

 

 
 



Szakközépiskola (korábban: szakiskola) 
 

� Képzési idő: 3 év szakképzési évfolyam és (választható) 2 év érettségire felkészítő évfolyam  
� Gépészet szakmacsoport (Fémipari szakmák) 
� Hegesztő  Tagozatkód:333 Felvehető létszám: 28 fő 
� Ipari gépész  Tagozatkód:334 Felvehető létszám: 28 fő 
� Könnyűipar szakmacsoport (Ruhaipari szakmák) 
� Női szabó Tagozatkód:335 Felvehető létszám: 14 fő 

 

 
 
 
 

Érettségi utáni szakmaszerzés és felnőttképzés: 
 

Informatikai: 
informatikai rendszergazda (érettségi után) 

szoftverfejlesztő (érettségi után) 
Gépészeti (fémipari): 

gépgyártástechnológiai technikus (érettségi után) 
hegesztő 

ipari gépész 
Könnyűipari (ruhaipari) 

női szabó 
 

Osztály és csoportindítás: a jogszabályi keretlétszámoknak megfelelően 
 

 
A JELENTKEZÉS MENETE: 

 
Nyílt nap: 

2015. november 03. (kedd) reggel 8 órától 
  

A nyolcadikos tanulók jelentkezése: 
 

2016. február 12-ig: a jelentkezési lapok megküldése a középiskolának. 
A felvételi vizsga nincs. A rangsorolás az általános iskolai 7. évvégi és 8. félévi eredmények 

alapján történik. (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv stb. tantárgyak 
jegyei beszámításával) Határid ők, értesítések: a jogszabályban előírtak szerint.  

  



KOLLÉGIUM 
 
 A szakképzős tanulók a gimnáziumhoz tartozó korszerűen felszerelt, egészében felújított kollégiumban 
kaphatnak elhelyezést. A felvehető létszám 50 fő, a menzai étkeztetés is biztosított. A szobák modern 
informatikai eszközökkel és korlátlan internet hozzáféréssel vannak felszerelve. Kollégistáink a szabadidő 
hasznos eltöltésére kollégiumi foglalkozások közül választhatnak pl. sport, informatika, filmművészet, 
testépítés. A kollégiumi elhelyezés ingyenes. 
 
 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
 

 
� Az iskolánkban tanulható szakmák többsége hiányszakma, ezért tanulmányi ösztöndíjban részesülnek 

a diákok. (tanulmányi eredménytől függően havi 10.000 Ft és 30.000 Ft között) 
 
� A szakközépiskolában az első gyakorlati képzőhely biztosított a több, mint három évtizedes 

kapcsolattal – gyakorlati tapasztalattal rendelkező partnereinknél. 
 

� A szakközépiskolai tanulók eredményes szintvizsga után tanulószerződéssel vehetik igénybe a külső 
gyakorlati képzőhelyeket, ahol ösztöndíjat, munkaruhát, kedvezményes étkezést ill. egyéb juttatásokat 
kaphatnak. 
 

 
ELÉRHETŐSÉGEINK:   

 
Hegyesi Sándor 
intézményvezető 

 
Berkéné dr. Sajti Ilona 

intézményvezető-helyettes 
 

Szijjártóné Sándor Ágota 
intézményvezető-helyettes 

 
Cím: 

5520 Szeghalom, Ady Endre utca 3. 
 

Telefonszám: 
06-66-218-909 

 
Internet: 

E-mail: szeghalom@gyszc.hu 
Honlap: www.szeszi.net 


