Az iskola bemutatása
A Szombathelyi Műszaki Szakképzési
Centrum Savaria Szakgimnáziuma és
Kollégiuma fő szakmacsoportja a
közlekedés, mellette a logisztikai és a
szállítmányozási szakterületek, továbbá a rendészet a fő profilja. Több
mint fél évszázados fennállása alatt
mindig arra törekedett, hogy magas
színvonalú és igényes nevelő-oktató
munkával korszerű és használható
tudást biztosítson a tanulók számára. Minden ágazaton, szakmacsoportban a 9-12. évfolyam osztályaiban a szakmai tantárgyak elősegítik a
szakterület technológiájának megismerését és a szakmai érettségi
vizsga előkészítését. A szakmai tárgy elméleti és gyakorlati
tevékenységből áll. A négy évfolyamon át tartó közismereti és szakmai
képzés felkészít az érettségi megszerzésére és lehetőséget nyújt a
képességek fejlesztésére, illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére és az érettségi utáni szakképzés megalapozására.
A tanulóknak kedvezményes jogosítványszerzési lehetőséget és
további, az elhelyezkedést segítő tanfolyamok elvégzésének lehetőségét
is biztosítjuk.

Egyéb információk
A Savaria nagy hangsúlyt fektet a színvonalas szakmai oktatásra. Célunk,
hogy a legkorszerűbb technikákkal, technológiákkal, műszerekkel és
berendezésekkel oktassuk a diákokat. Így az autótechnikával kapcsolatos
képzéseket segíti az iskolában található, országos szinten is elismert
Citroën oktatólabor, egy Citroën Berlingo, egy amerikai Saturn 4x4, egy
Opel Zafira gépjármű, valamint a Common Rail, a benzinbefecskendező, a
klíma, az ABS, és a komfortelektronika oktatófalak, és több autóipari
rendszerteszter.

Ösztöndíjak
 A kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulóknak a Savaria
Szakképző Iskoláért Alapítvány ösztöndíjat biztosít.
 Tanulószerződés is lehetséges (összege az érvényes rendeleteknek
megfelelően).
 Tanulmányi szerződés esetén a tanulmányi eredmény függvényében
az adott vállalat által biztosított összeg.

Képzési rendszer
ÁLTALÁNOS
ISKOLA

Az iskola által nyújtott egyéb lehetőségek
Több szakkör közül választhatsz az
érdeklődési területednek megfelelően
(angol, német, elektronika, lövészet,
motoros szakkör). Délutánonként
vagy akár óraközi szünetben az
interneten szörfölhetsz, multimédiás
anyagokkal dolgozhatsz. Ha akarsz,
kiegészítő képesítéseket is szerezhetsz, mint pl. gépkezelő (targonca,
emelőgépkezelő),
belső
auditor,
autósport-versenybíró. A sportolni vágyóknak a különböző sportkörökön
túl túrákat, télen sítúrát szervezünk.
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Kollégium
A hozzánk jelentkező tanulók kollégiumi - ingyenes - elhelyezése saját
diákotthonainkban megoldott. A fiúk Hollán Ernő Kollégiuma az
iskolánk udvarán található, a leánytanulók felvételét a Berzsenyi Dániel
Kollégiumban biztosítjuk. A tanulók napi háromszori meleg étkezést
kapnak térítés ellenében, melynek
összegét a fenntartó önkormányzat
évente határozza meg. A kollégium
legfontosabb feladata a tanulás, a
szabadidő és a szórakozás feltételeinek minél teljesebb körű biztosítása, az otthonszerű lakhatást
megközelítő feltételek megteremtése.
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Egy biztos út a jövődbe!
Cím:
OM azonosító:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Honlap:

9700 Szombathely, Hadnagy utca 1.
203062
94/500-260
94/500-267
savaria@savaria-szki.hu
www.savaria-szki.hu

Igazgató:
Pályaválasztási felelős:

Sümegi Tamás
Simonné Sipos Andrea
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Szakgimnáziumi képzések, szakmacsoportok
Közlekedésgépész/Autószerelő - Tagozatkód: 8110
Ha a gépeket, az autókat, a motorokat
(illetve azok karbantartásának, javításának és üzemeltetésének titkait) akarod
megismerni, akkor válaszd az autószerelő osztályt.

Érettségi utáni szakképesítések

Autószerelő
A képzés során a tanulók megismerik és
elsajátítják a gépkocsi valamennyi
gépészeti és villamos egységére vonatkozó karbantartási műveleteinek, a munkafolyamat tervezési, árajánlat készítési
lépéseinek elvégzéséhez szükséges
elméleti és gyakorlati ismereteket.
Szerelési jártasságot szereznek, s ezt a
gépjárműfenntartáson kívül más munkakörökben is hasznosíthatják.

E képesítés után az autótechnikus végzettséget is megszerezheted.

Rendészet - Közszolgálati ügyintéző - Tagozatkód: 8120

A választható idegen nyelv: angol vagy német.

Közlekedésgépész/Autóelektronikai műszerész
Tagozatkód: 8130
Ha az elektronika, az autók, motorok
elektronikus irányítású rendszereinek vagy
akár erősítőknek, elektronikus berendezéseknek a felépítése, működése érdekel, és
az iparban keresett elektronikai műszerész
munkákban szeretnél jártasságot szerezni,
akkor válaszd az, autóelektronikai képzést.
A választható idegen nyelv: angol vagy
német.
Az autótechnikus képzés ezzel a végzettséggel is választható.

Logisztika - Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
Tagozatkód: 8140
Ha a dinamikusan fejlődő logisztika, a közlekedés, a belföldi és
nemzetközi fuvarozás, a külkereskedelem, a szállítmányozás, a
raktárszervezés, a logisztikai menedzsment iránt érdeklődsz, válaszd ezt
a képzést és elhelyezkedhetsz termelő, kereskedő és szállítmányozó
vállalatoknál egyaránt.
A választható idegen nyelv: angol vagy német.

Közlekedésgépész/Vasúti jármű villamos rendszereinek
szerelője - Tagozatkód: 8150
A közlekedésen belül inkább a vasút, a vonatok és a mozdonyok világa
érdekel? Válaszd a hazai vasúttársaságokkal közös vasúti elektronikai
vagy vasútgépészeti képzéseinket!

Közlekedésgépész/Vasúti jármű szerkezeti és
fékrendszereinek szerelője - Tagozatkód: 8160

Ha a jövődet a vasút területén képzeled el,
vasúti elektronikai és gépészeti képzéseinket
ajánljuk. Közvetlen kapcsolatba kerülhetsz
mozdonyokkal, motorvonatokkal, vasúti kocsikkal javításuk és karbantartásuk során.

Sikeres érettségi után az iskolában az alábbi szakképesítések
megszerzésére van lehetőség!

A választható idegen nyelv: angol vagy
német.

Ha szeretnél érettségit és szakmai érettségit, a
rendészettel, a rendvédelemmel, a rendőrséggel vagy a határvédelemmel kapcsolatos dolgok
érdekelnek, továbbá szeretnéd megtanulni az
önvédelmi technikákat is, akkor válaszd a rendészeti képzést.

Vasúti jármű szerelője

Autóelektronikai műszerész
A gépkocsi valamennyi gépészeti,
villamos és elektronikus egységére
vonatkozó karbantartási állapotvizsgálat, hibafeltárási és elhárítási műveleteit megismerik a tanulók, továbbá
jártasságot szereznek az általános
elektronika területén is, így akár a
gyártási rendszereknél karbantartói,
gépbeállítói feladatokat is elláthatnak.

Közszolgálati ügyintéző
Rendészeti alapképzésünkre épül ez a szakképzés a szakmai érettségi
vizsgát követően. Szívesen foglalkoznál közszolgálati ügyekkel? Ügyes
szervezőnek, ügyintézőnek tartod magad? Speciális képzésünk a
rendészet, a honvédelem és a közszolgálat szakmacsoportba tartozik, így
számos nagy, közszolgálati intézménynél lesz lehetőséged elhelyezkedni.
Ezzel a végzettséggel feladataid közé tartozhat majd többek között az
ügyiratkezelés, a közszolgálati ügyintézői feladatok ellátása, az elektronikus
közigazgatás és ügyintézés, az ügyfélkezelés, vagy a hivatali ügyintézés.

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
Diákjaink logisztikai ismereteket
tanulnak, alkalmazni tudják a
gazdasági és jogi ismereteket, az
áruszállítást, a fuvarozást, az
anyagmozgatást, a raktárszervezést, a marketinget és az elogisztikát.
A szállítás, a fuvarozás, az anyagmozgatás, a raktározási ismeretek
terén szereznek szélesebb körű
jártassságot.

Villamos berendezések, fékberendezések és
hajtásrendszerek javítását végezheted. Villamos vontatójárművek vezérlési, szabályozási
rendszereit ellenőrizheted. A gyakorlati képzések a hazai vasúttársaságokkal közösen történnek.

Autótechnikus
Technikus képzésünkre azok jelentkezhetnek, akik autószerelő vagy autóelektronikai műszerész szakmával rendelkeznek. A képzés célja, hogy magasabb
szinten felkészítse a tanulókat a gépjárműfenntartás teljes műszaki-gazdasági
tevékenységének ellátására. A képzés
időtartama 1 év.

A szakmai képzésekre felvételi vizsga nincs, a szakmára
előírt egészségügyi alkalmasságnak meg kell felelnie a
jelentkezőknek!

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei
A 9. osztályba tantárgyi felvételi vizsga
nincs, az általános iskolai 7. év végi és
a 8. félévi magyar nyelv és irodalom,
történelem, idegen nyelv, matematika
és fizika tantárgyak eredményei alapján
rangsoroljuk a jelentkezőket.
A képzéseinkre jelentkező tanulóknak a
választott pályára való egészségügyi alkalmasságról a honlapunkon található nyomtatvány felhasználásával, a háziorvostól kell igazolást kérni, és azt az iskolába küldendő jelentkezési laphoz kell csatolni.
A rendészeti képzés esetén az előzetes
fizikai alkalmassági vizsgálat pontos időpontjáról a jelentkezők írásos értesítést kapnak.
A fizikai alkalmasság követelményei és az igazolások mintái honlapunkon, a www.savaria-szki.hu-n megtekinthetők, letölthetők.

