SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI INFORMÁCIÓK
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SZMSZC Petőfi Sándor Építészeti
és Faipari Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája

Kedves Nyolcadikos Tanulók!

5000 Szolnok, Petőfi utca 1.
Tel.: 56/420-203, Fax.: 56/423-806
e-mail.cím: petofititkarsag@szolmusz.hu

honlap: www.szolmusz.hu
Pályaválasztási nyílt nap:

2017. október 12. 8.00 óra
Szolnok, Petőfi utca 1.
2017. október 26. 8.00 óra
Szolnok, Sárkány utca 6.
2017. november 09. 8.00 óra
Szolnok, Petőfi utca 1.
2017.november 23. 8.00 óra
Szolnok, Sárkány utca 6.

2017. november 09. 16.30 óra
Tagozatkód
3101 (Faipari technikus)
3102 (Dekoratőr)
3103 (Grafikus)
Felvételi pontszám:
50 % Központi írásbeli eredmény; 50 % Általános iskolai eredmény
(magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, rajz tantárgyak 7. év
végi 8. félévi eredmények alapján)
Faipari technikus
Tervezett megszerezhető
Dekoratőr
szakképesítés érettségi után:
Grafikus
Szakközépiskolai képzés
Tagozatkód
(3 éves szakképzés)
Asztalos
3201
Ács
3203
Burkoló
3208
Festő, mázoló, tapétázó
3204
Járműfényező
3209
Kárpitos
3207
Kőfaragó, műköves és épületszobrász
3210
Kőműves
3202
Szárazépítő
3205
Tetőfedő
3206
Útépítő
3211
Felvételi pontszámítás
100 % általános iskolai eredmények
(magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, vizuális kultúra tantárgyak 7. év végi
és 8. félévi eredmények alapján)
Pályaválasztási szülői értekezlet:
Szakgimnáziumi képzés
Faipar ágazat
Képző- és iparművészet ágazat
Képző- és iparművészet ágazat

Ha jó a kézügyességed, szereted a fizikai munkát, és rendelkezel
megfelelő műszaki érzékkel, nálunk a helyed. Ismerd meg
intézményünket!
Az SZMSZC Petőfi Sándor Építészeti és Faipari
Szakgimnáziuma
és
Szakközépiskolája
Szolnok
belvárosában, a Petőfi utca és a Baross út sarkán található iskola
– melyet 1960-ban építettek-, több évtizedes múltra tekint
vissza. Szinte minden szolnokinak és a megyében lakónak –
talán Neked is - akad rokona, ismerőse, aki szakmáját e falak
között szerezte meg. A tagintézmény tanulóinak és oktatóinak
értékteremtő munkáját városszerte láthatjuk, hiszen
rendszeresen segítenek Szolnok város szépítésében, valamint
oktatási intézmények felújításában.
A fizikai munka társadalmi és gazdasági szerepe ma újból
felértékelődött.
Az iskola műszaki szakterületen az építészeti-, faipari,
közlekedési és képző- és iparművészeti szakmákban képez
leendő szakembereket.
A 2018-2019-as tanévben indítandó szakmáink hároméves
képzési idejűek. A fiatalok akár már 17 éves korukra
rendelkezhetnek egy szakmával, de aki további szakma iránt is
érdeklődik, másodszakmát választhat intézményünkben. Ennek
birtokában 20 évesen már két szakmával indulhat a nagybetűs
életbe. Az elmúlt években több tanuló szép eredményt ért el a
Szakma Kiváló Tanulója Verseny országos döntőjén. Az iskola
arra törekszik, hogy a tanulói mesterfokon sajátítsák el
szakmájukat.
A szakmai vizsga után nappali és esti tagozaton az intézmény
lehetőséget biztosít az érettségi megszerzésére 2 év alatt.
Az iskolánk helyet ad a Honvéd Kadét programnak, mely iránt
nagy az érdeklődés. Diákjainkkal rendszeresen országos katonai
versenyeken képviseljük tagintézményünket és számos szép
eredményeket értünk el ezen a területen.
Az intézmény részese az Arany János Kollégiumi Szakiskolai
Programnak, ahol a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak
segítenek.
Az iskolai pezsgő diákélet szép hagyományokra és
csapatmunkára épül. A Petőfi-hét rendezvényein nyelvi és
természettudományos vetélkedőkön, szavalóversenyen vesznek
részt a tanulók. Tömegsport- és versenysport lehetőségeket
egyaránt biztosít az iskola.

Hivatalos felvételi tájékoztató a www.szolmusz.hu honlapunkon elérhető.
Jelentkezési lapokat a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum
Petőfi Sándor Építészeti és Faipari
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
5000 Szolnok, Petőfi utca 1. szám alá kérjük továbbítani.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk a „Szakmalabirintus 2017” pályaválasztási rendezvényre 2017. november 21-23. között
Helyszín: SZMSZC Jendrassik György Gépipari Szakgimnáziuma Szolnok, Baross utca 37.

