PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
OM AZONOSÍTÓ SZÁMA: 037828
Cím:

5520 Szeghalom, Dózsa György utca 2.

Telefonszám
Fax
E-mail
Honlap
Igazgató neve / e-mail
Pályaválasztási felelős neve

66/ 371 - 151
66/ 371 - 151
iskola@pag-szeszi.hu
www.pag-szeszi.hu
Magyar István
Szőke Imre Csaba

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK
Tagozat

Kódszám

Képzési forma

A képzés időtartama

Hatévfolyamos gimnázium
Humán tagozat (emelt
óraszámú idegen nyelv:
(angol vagy német))
Emelt óraszámú informatika

06

nappali

6 év

Felvehető
létszám (fő)
30

angol nyelv: 04
német nyelv: 05

nappali

4 év

30

03

nappali

4 év

30

nappali

5 év

15
15

nappali
esti

2 év
3 év

30
30

Nappali (nyelvi előkészítő)
Angol nyelv
Német nyelv

01
02

Felnőttek gimnáziuma
Felnőttek gimnáziuma
Szükséges iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények
A jelentkezés módja és ideje
Írásbeli felvételi vizsga tárgya
Szóbeli felvételi vizsga tárgya
A felvételi eredmények értékelési
szempontjai
A felvételi vizsga tervezett helye és
ideje
A felvételről való értesítés módja és
ideje
A képzés kezdete
Emelt szintű érettségire való
felkészítés
A tanulmányokat záró vizsga
Oktatott idegen nyelv
Emelt óraszámú képzés
Kollégiumi elhelyezés
Nyílt napok időpontja
Egyéb fontos tudnivalók
Az előző tanév adata

8 általános
(kivéve hatévfolyamos gimnázium: 6 általános)
Nincs
22/2010 (V.13.) OKM rendelet
Nincs
Nincs
Általános iskolai tanulmányi eredmény (Figyelembe véve az 1993.
évi LXXIX. törvény 30. § (9) bekezdés mentességeit.)
A „hatévfolyamon” legalább a 4-es átlagot ajánlott elérni.
Nincs
22/2010 (V.13.) OKM rendelet alapján
2011. szeptember 1.
Magyar, történelem, matematika, idegen nyelv és legalább két
választható érettségi tárgyból
Érettségi vizsga
Angol, német, olasz, orosz
Idegen nyelvek, informatika
Az iskola kollégiumában megoldott
2010. október 22. 8 óra
Az iskolának angol és osztrák diákcsere kapcsolata van.
A tanulókat anyagilag 6 alapítvány segíti.
Iskolánk ECDL vizsgaközpontként működik.
Az iskolába jelentkezők száma: 425 fő
Az iskolába felvettek száma: 198 fő
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SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK
Általános képzés (9-12. évfolyam)
Szakterület

Szakmacsoport

Kódszám

Képzési forma

A képzés
időtartama

Felvehető létszám
(fő)

Műszaki
Műszaki
Műszaki

Informatika
Gépészet
Könnyűipar

11
12
13

Nappali
Nappali
Nappali

4+(2) év
4+(2) év
4+(2) év

15
10
10

Szükséges iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények
A jelentkezés módja és ideje
Az írásbeli felvételi vizsga tárgya
A szóbeli felvételi vizsga tárgya
A felvételi eredmények értékelési
szempontjai
A felvételi vizsga tervezett helye és ideje
A felvételről való értesítés módja és ideje
A képzés kezdete
Emelt szintű érettségire való felkészítés
A tanulmányokat záró vizsga
Oktatott idegen nyelv
Emelt óraszámú képzés
Kollégiumi elhelyezés
Nyílt nap időpontja
Egyéb fontos tudnivalók
Az előző tanév adata

8 általános
Szakmai alkalmassági vizsga nincs, egészségügyi
alkalmassági vizsga van.
22/2010 (V.13.) OKM rendelet
Nincs
Nincs
Általános iskolai tanulmányi eredmény (Figyelembe véve az
1993. évi LXXIX. törvény 30. § (9) bekezdés mentességeit.)
Ajánlott legalább közepes átlag, de érettségi tárgyakból jó
vagy jeles eredmény.
Nincs
22/2010 (V.13.) OKM rendelet alapján
2011. szeptember 1.
Biztosított
Érettségi vizsga (majd szakmai vizsga)
Angol, német
Az iskola kollégiumában megoldott
2010. október 22. 8 óra
Iskolánk ECDL vizsgaközpontként működik. Gépészet és
könnyűipar szakmacsoport csak megfelelő létszám esetén
indul.
Az iskolába jelentkezők száma: 425 fő
Az iskolába felvettek száma: 198 fő

SZAKKÉPZÉS
Továbbtanulási lehetőségek a 16. életévet betöltött 8. általános iskolai végzettséggel rendelkező
tanulók számára
Szakmacsoport
Gépészet
Gépészet
Gépészet

Szakképesítés

OKJ szám

Géplakatos
31 521 10 1000 00 00
Gépi forgácsoló 31 521 09 1000 00 00
Hegesztő
31 521 11 0000 00 00

Szükséges iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények
A jelentkezés módja és ideje
Az írásbeli felvételi vizsga tárgya
A szóbeli felvételi vizsga tárgya
A felvételi eredmények értékelési
szempontjai
A felvételi vizsga tervezett helye és ideje
A felvételről való értesítés módja és ideje
A képzés kezdete
A tanulmányokat záró vizsga
Oktatott idegen nyelv
Kollégiumi elhelyezés
Nyílt napok időpontja
Egyéb fontos tudnivalók
Az előző tanév adata

Képzési
forma
nappali
nappali
nappali

A képzés
időtartama
2 év
2 év
2 év

Felvehető létszám (fő)
15
15
15

8 általános
Szakmai és egészségügyi alkalmassági vizsga nincs
22/2010 (V.13.) OKM rendelet
Nincs
Nincs
Általános iskolai tanulmányi eredmény (Figyelembe véve az
1993. évi LXXIX. törvény 30. § (9) bekezdés mentességeit.)
Nincs
22/2010 (V.13.) OKM rendelet alapján
2011. szeptember 1.
Szakmai vizsga
Igény szerint angol vagy német
Az iskola kollégiumában megoldott
2010. október 22. 8 óra
A szakok csak megfelelő létszám esetén indulnak
Az iskolába jelentkezők száma: 425 fő
Az iskolába felvettek száma: 198 fő
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SZAKKÉPZÉS
Továbbtanulási lehetőségek az iskolában a 10. évfolyami végzettséggel rendelkező tanulók számára
Szakmacsoport
Gépészet
Gépészet
Gépészet
Könnyűipar
Könnyűipar

Szakképesítés

OKJ szám

Géplakatos
31 521 10 1000 00 00
Gépi forgácsoló 31 521 09 1000 00 00
Hegesztő
31 521 11 0000 00 00
Női szabó
33 542 05 0010 33 03
Férfiszabó
33 542 05 0010 33 02

Képzési
forma
nappali
nappali
nappali
nappali
nappali

A képzés
időtartama
2 év
2 év
2 év
2 év
2 év

Felvehető létszám (fő)
15
15
15
15
15

Szükséges iskolai végzettség

10. évfolyam vagy az előírt kompetenciák megszerzése felkészítő
évfolyamon.

Alkalmassági követelmények

Gépészetben egészségügyi alkalmassági vizsga van,
könnyűiparban szakmai és egészségügyi alkalmassági vizsga
van.
22/2010 (V.13.) OKM rendelet
Nincs
Nincs
Általános iskolai tanulmányi eredmény (Figyelembe véve az
1993. évi LXXIX. törvény 30. § (9) bekezdés mentességeit.)
Nincs
22/2010 (V.13.) OKM rendelet alapján
2011. szeptember 1.
Szakmai vizsga
Igény szerint angol vagy német
Az iskola kollégiumában megoldott
2010. október 22. 8 óra
A szakok csak megfelelő létszám esetén indulnak. A
könnyűiparban a német nyelv tanulása ajánlott.
Az iskolába jelentkezők száma: 425 fő
Az iskolába felvettek száma: 198 fő

A jelentkezés módja és ideje
Az írásbeli felvételi vizsga tárgya
A szóbeli felvételi vizsga tárgya
A felvételi eredmények értékelési
szempontjai
A felvételi vizsga tervezett helye és ideje
A felvételről való értesítés módja és ideje
A képzés kezdete
A tanulmányokat záró vizsga
Oktatott idegen nyelv
Kollégiumi elhelyezés
Nyílt napok időpontja
Egyéb fontos tudnivalók
Az előző tanév adata
SZAKKÉPZÉS

Továbbtanulási lehetőségek az iskolában 13. évfolyamtól

54 481 03 0010 54 07

Képzési
forma
nappali

A képzés
időtartama
2 év

Felvehető létszám
(fő)
15

54 481 03 0010 54 03

nappali

2 év

10

54 481 03 0010 54 01

nappali

2 év

10

Szakmacsoport

Szakképesítés

OKJ szám

Informatika

Webmester
IT biztonságtechnikus
Hálózattelepítő
és üzemeltető

Informatika
Informatika

Szükséges iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények
A jelentkezés módja és ideje
Az írásbeli felvételi vizsga tárgya
A szóbeli felvételi vizsga tárgya
A felvételről való értesítés módja és ideje
A képzés kezdete
A tanulmányokat záró vizsga
Oktatott idegen nyelv
Kollégiumi elhelyezés
Nyílt napok időpontja
Egyéb fontos tudnivalók
Az előző tanév adata

Érettségi bizonyítvány
Szakmai és egészségügyi alkalmassági vizsga nincs
22/2010 (V.13.) OKM rendelet
Nincs
Nincs
22/2010 (V.13.) OKM rendelet
2011. szeptember 1.
Szakmai vizsga
Szakmai idegen nyelv (angol)
Az iskola kollégiumában megoldott
2010. október 22. 8 óra
A szakok csak megfelelő létszám esetén indulnak
Az iskolába jelentkezők száma: 425 fő
Az iskolába felvettek száma: 198 fő
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SZAKISKOLAI OSZTÁLYOK
Általános képzés (9-10. évfolyam)
Szakterület

Szakmacsoport

Kódszám

Műszaki
Műszaki

gépészet
könnyűipar

21
22

-

gépészet

23

-

mezőgazdaság

24

Szükséges iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények
A jelentkezés módja és ideje
Az írásbeli felvételi vizsga tárgya
A szóbeli felvételi vizsga tárgya
A felvételi eredmények értékelési
szempontjai
A felvételről való értesítés módja és
ideje
A képzés kezdete
A tanulmányokat záró vizsga
Oktatott idegen nyelv
Kollégiumi elhelyezés
Nyílt nap időpontja
Egyéb fontos tudnivalók
Az előző tanév adata

A kollégium neve:
OM azonosító:
A kollégium címe:
Telefon/telefax:
E-mail cím:
A honlap elérhetősége:
Igazgató/vezető:
Felvehető létszám
A tanulók neme és kora
A jelentkezés módja

A kollégium sajátosságai
További információk

Képzési
forma
nappali
nappali
Felkészítő
nappali
Felkészítő
nappali

A képzés
időtartama
(év)
2 év
2 év

Felvehető létszám (fő)
20
15

1 év

8

1 év

8

21. és 22. kód: 8 általános
23. és 24. kód: 2011. december 31-ig betöltött 15. év
Gépészetben egészségügyi alkalmassági vizsga van, könnyűiparban
szakmai és egészségügyi alkalmassági vizsga van.
22/2010 (V.13.) OKM rendelet
Nincs
Nincs
Általános iskolai tanulmányi eredmény (Figyelembe véve az 1993.
évi LXXIX. törvény 30. § (9) bekezdés mentességeit.)
22/2010 (V.13.) OKM rendelet
2011. szeptember 1.
Angol vagy német
Az iskola kollégiumában megoldott
2010. október 22. 8 óra
A felkészítő oktatás csak kellő számú jelentkezés esetén indul.
Az iskolába jelentkezők száma: 425 fő
Az iskolába felvettek száma: 198 fő

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Kollégiuma
037828
Szeghalom, Ady Endre u. 1/a. 5520
66/371-936, 66/371-151
kollegium@pag-szeszi.hu
www.pag-szeszi.hu
Szőke Imre Csaba kollégiumvezető
50 fő
Koedukált, 6-23 év
írásban
Ideje: az iskolába
Tanév közben az intézmény
történő beiratkozással
igazgatójával vagy a
egy időben és tanév
kollégiumvezetővel egyeztetve
közben
Általános és középiskolások elhelyezésére alkalmas intézmény, SNI-s diákok
elhelyezésére alkalmas intézmény
A kollégium korszerűen felújított és berendezett kastélyépületben, hangulatos,
családias környezetben közvetlenül az iskola mellett található. Évenkénti állandó
rendezvények, tanulmányi kirándulások bel- és külföldre. Internet kapcsolat
minden szobában és a számítógépteremben korszerű számítógépekkel, szabadidő
eltöltése: szakkörök keretében ( informatika Önismereti kör, film-klub, kreatívhobby, barkács, háztartástan, főzőszakkör ) és sportfoglalkozások keretében
( labdarúgás, kosárlabda, floorball, testépítés ) és a városban működő
egyesületekben (karate, kézilabda, íjászat, társastánc). Klubszoba diákjainknak:
Biliárdasztal, csocsóasztal, darts, projektoros filmvetítés.
További információk az intézmény honlapján olvashatók www.pag-szeszi.hu a
kollégium menüpontban.
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