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A nyílt napok a koronavírus-járvány miatt
ebben a tanévben elmaradnak. Minden pá-
lyaválasztás előtt álló tanulónak lehetőséget 
biztosítunk arra, hogy  online formában tájé-
kozódjanak képzési lehetőségeinkről.
Minden környékbeli általános iskolát meg-
keresünk, szakmabemutató kisfi lmünkkel 
és online videochat bejelentkezést is bizto-
sítunk az  érdeklődők részére, ahol részletes 
felvilágosítást kaphatnak a szakmákról.
  
A nyolcadikos tanulók jelentkezése:
2021. február 19-ig a jelentkezési lapok megkül-
dése a középiskolának. Felvételi vizsga nincs.
A rangsorolás az általános iskola 7. év végi 
és 8. félévi eredmények alapján történik 
(magyar nyelv és irodalom, matematika, 
történelem, idegen nyelv stb.) tantárgyak 
jegyei beszámításával.
Határidők, értesítések: a jogszabályban előírtak 
szerint.
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KOLLÉGIUM
Iskolánk külön kollégiummal nem rendel-
kezik, de a gimnázium kollégiuma biztosít 
férőhelyet iskolánk diákjai számára. A kollé-
gium korszerűen felszerelt, 2004-ben újítot-
ták fel. A felvehető létszám 50 fő, a menzai 
étkezés is biztosított. A szobák modern in-
formatikai eszközökkel és korlátlan internet 
hozzáféréssel vannak felszerelve. 
Kollégistáink a szabadidő hasznos eltölté-
sére kollégiumi foglalkozások közül választ-
hatnak pl.: sport, informatika, fi lmművé-
szet, testépítés.

A kollégiumi elhelyezés ingyenes. 
Kollégium címe, elérhetősége:
Szeghalom, Ady Endre utca 1/A – Tel.: 06-66-371-936

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Iskolánkban a diákok ösztöndíjat kapnak. 
Az első gyakorlati képzőhely biztosított a 
több, mint három  évtizedes kapcsolattal, 
gyakorlati tapasztalattal rendelkező part-
nereknél (Csaba Metál Zrt., KUKA Hungária 
Kft., Henkel Magyarország Kft.,...stb.)

A technikum és a szakképző iskola tanulói 
tanulószerződéssel vehetik igénybe a külső 
gyakorlati képzőhelyeket. Az ösztöndíj mel-
lett munkaruhát, kedvezményes étkezést 
illetve egyéb juttatásokat kaphatnak.

www.szeszi.net – www.facebook.com/szeszi.net/



AZ ISKOLÁNKRÓL
1942-ben a Szigeti-házaspár – Szigeti István 
és Patai Margit – adományából jött létre a 
szakképző intézmény, amely felvette egyet-
len gyermekük, Szigeti Endre (1927-1936) 
nevét. Az elmúlt évtizedekben több ezren 
érettségiztek és szereztek szakmát isko-
lánkban.

Az intézményünk által nyújtott képzési 
lehetőségek nappali tagozaton:

TECHNIKUM

Képzési idő 5 év, érettségire és szakmára 
felkészítő évfolyamok. 

Informatika és távközlés ágazat  
(tagozat kód: 0301):
(9-13. évfolyamok)
– Informatikai rendszer –és alkalmazás 
   üzemeltető technikus 
– Szoftverfejlesztő és-tesztelő

Gépészet ágazat (tagozat kód: 0302):
(9-13. évfolyamok)
– Gépésztechnikus 

Gazdálkodás és menedzsment ágazat 
(tagozat kód: 0303):
(9-13. évfolyam)
– Pénzügyi-számviteli ügyintéző  

Kreatív ágazat (tagozat kód: 0304):
 (9-13. évfolyamok)
– Könnyűipari technikus

SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Képzési idő 3 év szakképzési évfolyam. 

Gépészet ágazat (9-11. évfolyam)
– Gépi és CNC forgácsoló 

(tagozat kód: 0311)
– Hegesztő (tagozat kód: 0312)
– Ipari gépész (tagozat kód: 0313) 

Kreatív ágazat (9-11. évfolyam)
– Divatszabó 

(tagozat kód: 0314)

Kereskedelem ágazat (9-11. évfolyam)
– Kereskedelmi értékesítő  

(tagozat kód: 0315)

Szociális ágazat (9-11. évfolyam)
– Szociális ápoló és gondozó

(tagozat kód: 0316)

ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKMASZERZÉS 
ÉS FELNŐTTOKTATÁS
Informatika és távközlés ágazat  
(tagozat kód: 0301):
– Informatikai rendszer –és alkalmazás 
üzemeltető technikus 
– Szoftverfejlesztő és-tesztelő 

Gépészet ágazat (tagozat kód: 0302):
– Gépésztechnikus

Gazdálkodás és menedzsment ágazat 
(tagozat kód: 0303):
– Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Kreatív ágazat (tagozat kód: 0304):
– Könnyűipari technikus 

ÉRETTSÉGI VÉGZETTSÉGHEZ NEM KÖTÖTT 
SZAKMASZERZÉS ÉS FELNŐTTOKTATÁS

Gépészet ágazat 
– Gépi és CNC forgácsoló 

(tagozat kód: 0311)
– Hegesztő (tagozat kód: 0312)
– Ipari gépész (tagozat kód: 0313) 

Kreatív ágazat 
– Divatszabó (tagozat kód: 0314)

Kereskedelem ágazat 
– Kereskedelmi értékesítő 
(tagozat kód: 0315)

Szociális ágazat 
– Szociális ápoló és gondozó 
 (tagozat kód: 0316)

Osztály és csoportindítás a jogszabályi 
keretlétszámoknak megfelelően történik.

www.szeszi.net – www.facebook.com/szeszi.net/ www.szeszi.net – www.facebook.com/szeszi.net/


