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VEDRES: A RAJZOS ÉPÍTÉSZ SULI!
Az iskoláról:
A Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Építőipari Szakgimnáziuma 1949 óta képez építőipari
szakembereket Csongrád megye és a dél-alföldi régió számára. A „Vedres” — fogalom! Tartalmát az
iskola több mint fél évszázados múltja és modern jelene együtt határozzák meg. Intézményünk képzési
formái nagy teret nyitnak az egyéni érdeklődésnek és képességeknek, miközben hatékonyan szolgálják a
szakgimnáziumi képzés fő céljait; felkészítenek az érettségire, a továbbtanulásra, a szakképzésre, illetve a
technikusképzés ágain a tanulók középfokú szakmai végzettséget szerezhetnek. Iskolánk gazdag
számítógépparkja mellett sportpályával és jól felszerelt szaktantermekkel rendelkezik.

Szakkörök: képzőművészeti alkotókör; tömegsport; versenyfelkészítő foglalkozások
Oktatott idegen nyelvek: angol, német
Az induló évfolyam létszáma: 102 fő
Jelentkezhetnek: fiúk és lányok
A vidéki tanulóknak a kollégiumi férőhely biztosított.
Iskolánk képzési rendszere:

Felvételi követelmények:
A jelentkezőknek részt kell venniük az Oktatási Hivatal által szervezett magyar nyelv és irodalom,
valamint matematika központi írásbeli vizsgán. A következőképpen állapítjuk meg a jelentkezők rangsorát:
 Általános iskolai 7. osztály év végi és 8. osztály félévi osztályzatok összegének kétszerese magyar
nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv és rajz tantárgyakból: maximum 100 pont.
(Amennyiben a jelentkező valamely tantárgyból csak egy érdemjeggyel rendelkezik, akkor annak
kétszeresét vesszük figyelembe, ha jelentkezőnek nincsen érdemjegye, úgy a többi tantárgy átlaga
alapján határozzuk meg az összes pontszámot.)
 Magyar nyelv központi írásbeli vizsga: 0-50 pont
 Matematika központi írásbeli vizsga: 0-50 pont
 Összesen elérhető: maximum 200 pont.
Az azonos pontszámot elért tanulók közül előnyben részesülnek a hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetűek. Amennyiben a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő jelentkező élni kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésében biztosított jogával, az írásbeli
jelentkezési laphoz csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmet, valamint a szakértői bizottság véleményét.

A szakmai elméleti és gyakorlati képzés megnövekedett óraszáma miatt tanulóink az építész szakma
elméletével a korábbi éveknél behatóbban foglalkoznak, s ez jelentős mértékben megkönnyíti számukra a
felsőfokú szakmai továbbtanulásra (egyetemi szakok: építészmérnök, építőmérnök, belsőépítész,
építőművész, kert- és tájépítész stb.) vagy a technikusi oklevél megszerzésére való felkészülést.
Ugyancsak örvendetes törvényi változás, hogy jelentősen emelkedett a rajzórák száma, s ez lehetővé
teszi tanulóink számára, hogy a rajzigényesebb pályák (lakberendező, grafikus, designer) felé
orientálódjanak már a középiskolai éveik alatt.
Képzési formák:
I. A nyelvi előkészítő osztályban (képzési idő: 5+1 év, tagozatkód: 0301) a diákok heti 18 órában
tanulják az angol és a német nyelvet, valamint 3-3 órában az építészeti tanulmányokhoz elengedhetetlen
szabadkézi rajzot és az informatikát. Ezt a képzési formát elsősorban azoknak ajánljuk, akik kiemelten
fontosnak tartják a nyelvtudást. Ők öt esztendő alatt jutnak el az érettségiig.
II. A 9-12. évfolyamokon: építész osztályok (képzési idő: 4+1 év, tagozatkód: 0302)
Az építész osztályok az általános műveltség mellett hivatottak megismertetni és megszerettetni a
tanulókkal az építész szakma elméletét és gyakorlatát.

ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉS:

Leendő diákjaink az érettségi vizsgával két OKJ-s szakmát kapnak:
52 481 01 Digitális műszaki rajzoló
32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője

„Nyílt napok”:

Írásbeli felvételi vizsga:

2016. október 26.
2016. november 16.
2016. december 14.
2017. január 11.
2017. február 8.

2017. január 21., 10 óra (központi írásbeli)
2017. január 26. 14 óra (írásbeli pótnap,
előzetes igazgatói engedéllyel)

Oktatott idegen nyelvek: angol, német (a 9-10. évfolyamokon, érettségi vizsgát a tízedik
évfolyam során választott nyelvből kell tenni). A tanulmányok megkezdésének feltétele az egészségügyi
alkalmasság.

A jelentkezési lapon jelöljétek meg az iskola hatjegyű OM azonosítója mellett a
tagozatkódokat is! Mindkét képzési formánkat jelöljétek be a kívánt sorrendben!

A 13. évfolyamon az OKJ szerinti végzettségeknek megfelelően az előírt szakmai ismereteket tanulják a
technikusjelöltek. (Más iskolában érettségizett diákok számára a képzési idő 2 év.) Tanulmányaik végén
technikusképesítő vizsgát tesznek, így szerezhetik meg a technikusi végzettséget. Az OKJ-szakképesítés
megszerzéséhez egészségügyi alkalmasság szükséges.

A Vedresben érettségizett diákok két év alatt mindkét
megszerezhetik, ez egyedülálló lehetőség a Vedres történetében!

technikusi

végzettséget

A 2017/18-as tanévben indítandó OKJ-képzéseink nappali és esti tagozaton:
 magasépítő technikus (a képzési idő 1-2 év), száma: 54 582 03
 mélyépítő technikus (a képzési idő 1-2 év), száma: 54 582 04
Esti tagozatos technikusképzéseink:
Érettségire épülő képzések. A képzési idő 2 év, munkanapokon 16.45 és 20.00 között, heti 17,5 órában.
Jelentkezni személyesen az iskola titkárságán vagy az interneten letölthető jelentkezési lap beküldésével
lehet.

Napirend: 7.45 órától nyitott órák, 16 órától tájékoztató előadás a díszteremben
AZ ELSŐ ÉS A MÁSODIK SZAKKÉPESÍTÉS INGYENES! DIÁKIGAZOLVÁNYT BIZTOSÍTUNK!

