FM DASZK VÉPI KÖZÉPISKOLÁJA,
MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS
KOLLÉGIUMA
OM azonosító:
036410
Címe:
9751 Vép, Szent Imre utca 36-38.
Intézményvezető:
Hollósi Éva igazgató
Beiskolázási felelős: Pesti Barna igazgatóhelyettes
Telefon/fax:
94/543-200
fax: 94/543-204
Honlap:
www.mezgazd-vep.sulinet.hu
E-mail:
titk@mezgazd-vep.sulinet.hu

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK

Szakmacsoport/
ágazat

8081

8082

Választ
ható
nyelv

mezőgazdaság/ angol
agrár gépész
vagy
német
mezőgazdaság/ angol
mezőgazdaság vagy
német

8083 rendészet,
honvédelem és
közszolgálat/
rendészet közszolgálat

angol
vagy
német

Egyéb információ
(pl. szakmai továbbhaladás
a 12. évf. után…)

Felvehető
létszám

Belső kód

(KORÁBBAN SZAKKÖZÉPISKOLA)

Érettségivel megszerezhető szakképesítés:
Agrár vállalkozó
Érettségi utáni szakképesítés:
+ 1 év Mezőgazdasági gépésztechnikus
Érettségivel megszerezhető szakképesítés:
Állattartó szakmunkás
Érettségi utáni szakképesítés:
+ 1 év Mezőgazdasági technikus
Ráépülés:
+ 1 év Kertészeti szaktechnikus
Érettségivel megszerezhető szakképesítés:
Közszolgálati ügykezelő
Érettségi utáni szakképesítés:
+ 1 év Közszolgálati ügyintéző

40

40

34

Az intézményünkbe történő biztosabb bekerülés érdekében
több kódot is célszerű megjelölni!
A 9-12. évfolyam szakmai tantárgyai – az ágazatnak megfelelően –
beszámításra kerülnek az érettségi vizsga utáni szakképzésbe.

Felvételi vizsga: nincs
A felvétel feltétele: ágazatban az általános iskola eredményes befejezése.
Rangsorolás: A jelentkezők rangsorolása az általános iskolai eredmények
(magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv) alapján történik.
Kollégiumi elhelyezés lehetősége: Valamennyi felvételt nyert tanulónak
biztosítjuk a kollégiumi elhelyezést az iskola saját kollégiumában.
A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk: Iskolánk
alapdokumentumaiban szerepel a többi gyermekkel, tanulóval együtt
nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek iskolai nevelése,
oktatása. A sajátos nevelési igényű tanulók a felvételi eljárás során nem
képeznek külön rangsort. A sajátos nevelési igényű tanuló a szakértői
véleményben foglaltak alapján mentességeket, kedvezményeket kaphat.
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra
vonatkozó szabályok: A szakgimnáziumi osztályokban beilleszkedési,
tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő tanulók nevelését, oktatását is
végezzük. A tanulók a felvételi eljárás során nem képeznek külön rangsort. A
beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanuló a szakértői
véleményben foglaltak alapján mentességeket, kedvezményeket kaphat.
Nyílt napok ideje:

Kód

Időpont

Helye

2016. október 25.
8,30 óra

FM DASzK Vépi Középiskolája,
9751 Vép, Szent Imre u. 36-38.
Tanügyi épület

2016. november 29.
8,30 óra

FM DASzK Vépi Középiskolája,
9751 Vép, Szent Imre u. 36-38.
Tanügyi épület

További információk:

A mezőgazdaság és agrár gépész ágazaton tanulók az érettségi
vizsgáig tanulmányaikkal párhuzamosan „T” kategóriájú vezetői
engedélyt szereznek. A mezőgazdaság szakmacsoportos tanulóinknak
tangazdaságunkban biztosítjuk a gyakorlati képzést.
Külföldi partnerkapcsolataink a nemzetközi tapasztalatok
megszerzésében segítik diákjainkat.
A Balatonakali Ifjúsági Táborunkban tanulóink kedvezményesen
nyaralhatnak.

8084

Szakterület/
Szakmacsoport

Választ
ható
nyelv

Egyéb információ
(megszerezhető szakképesítés)

Felvehető
létszám

Belső kód

SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK
(KORÁBBAN SZAKISKOLA)

mezőgazdaság/ angol Mezőgazdasági gépész
agrár gépész
vagy

német

(OKJ szám: 34 521 08)

Szakmai vizsgát követően:

66

+ 1 év Mezőgazdasági
gépjavító
8085

mezőgazdaság/ angol Gazda
mezőgazdaság vagy

német

(OKJ szám: 34 621 01)
33
Szakmai vizsgát követően:
+ 1 év: Biogazdálkodó

8086

mezőgazdaság/ angol Állattartó szakmunkás
mezőgazdaság vagy

német
8087

élelmiszeripar/
élelmiszeripar

(OKJ szám: 34 621 03)

angol Kistermelői
vagy élelmiszerelőállító, falusi
német vendéglátó

33

33

(OKJ szám: 34 541 08)
8088

mezőgazdaság/ angol Családi gazdálkodó
mezőgazdaság vagy

német

(OKJ szám: 34 814 01)

33

Az intézményünkbe történő biztosabb bekerülés érdekében
több kódot is célszerű megjelölni!

Felvételi vizsga: nincs
A felvétel feltétele:
Valamennyi ágazatban az általános iskola eredményes befejezése. További
feltétel a választott szakmának megfelelő egészségügyi alkalmasság.
Rangsorolás: A jelentkezők rangsorolása az általános iskolai eredmények
(magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv) alapján történik.
Kollégiumi elhelyezés lehetősége: Valamennyi felvételt nyert tanulónak
biztosítjuk a kollégiumi elhelyezést az iskola saját kollégiumában.
A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk: Iskolánk
alapdokumentumaiban szerepel a többi gyermekkel, tanulóval együtt
nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek iskolai nevelése,
oktatása. A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók tekintetében
oktatható az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi,
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos. A sajátos nevelési igényű
tanulók a felvételi eljárás során nem képeznek külön rangsort. A sajátos
nevelési igényű tanuló a szakértői véleményben foglaltak alapján
mentességeket, kedvezményeket kaphat.

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra
vonatkozó szabályok: A szakközépiskolai osztályokban beilleszkedési,
tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő tanulók nevelését, oktatását is
végezzük. A tanulók a felvételi eljárás során nem képeznek külön rangsort. A
beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanuló a szakértői
véleményben foglaltak alapján mentességeket, kedvezményeket kaphat.
Nyílt napok ideje:

Kód

Időpont
2016. október 25.
8,30 óra

Helye
FM DASzK Vépi Középiskolája,
9751 Vép, Szent Imre u. 36-38.
Tanügyi épület

2016. november 29.
8,30 óra

FM DASzK Vépi Középiskolája,
9751 Vép, Szent Imre u. 36-38.
Tanügyi épület

További információk:

A mezőgazdasági gépész, gazda és az állattartó szakmunkás
képzésben részt vevők tanulmányaikkal párhuzamosan „T”
kategóriájú vezetői engedélyt szereznek. Minden szakközépiskolai
diákunknak biztosítjuk a gyakorlati oktatást, a legkiválóbb
mezőgazdasági gépész tanulóinkkal tangazdaságunk tanulószerződést
köt.
A mezőgazdasági gépész szakma jelenleg hiányszakma, a képzésben
részt vevők Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosultak.
Külföldi partnerkapcsolataink a nemzetközi tapasztalatok
megszerzésében segítik diákjainkat.
A Balatonakali Ifjúsági Táborunkban tanulóink kedvezményesen
nyaralhatnak.

