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Tisztelt Szülő!
Kedves pályaválasztás előtt álló diák!
Ezzel a kiadvánnyal szeretnénk segíteni, tájékoztatni, iránytűt adni önöknek az új képzési
rendszerünkről.
Miért a szakképzésé a jövő?

Szakmai karrier, egyre magasabb fizetések, biztos egzisztencia.

A technikumban csökkentjük a terheket, a szakmai vizsga egyben érettségi tárgy.

Jó eredménnyel letett technikusivizsga egyenes út a szakirányú felsőoktatásba.

A duális képzés megteremti a lehetőségét, hogy a tanulmányok alatt már
jövedelemhez jusson a fiatal.

Az ösztöndíjrendszer megteremti a lehetőségét a pályakezdés támogatásának.
Az új iskolai rendszerű szakmai képzésben két iskolatípus van:


Technikum

A szakgimnázium helyett a technikum elnevezés kerül bevezetésre. Nevében jelzi a végzettséget,
mivel az itt végzettek technikusok lesznek. A technikusképzés 5 éves. Az első két év ágazati
ismereteket adó képzése után a második ciklusban duális képzés folyik. Ez utóbbi időszakban a
tanulószerződés átalakul munkaszerződéssé, amely a képzés alatt jövedelemhez juttatja a
tanulót. A négy kötelező közismereti tárgyból tesznek érettségit a diákok, a technikusi
szakképesítés szakmai vizsgája lesz egyben az ötödik érettségi tárgy. Így 13. év végi sikeres
vizsga után két végzettséget igazoló bizonyítványt kap. Kézhez kapja az érettségi bizonyítványát
és a technikusi végzettségét igazoló oklevelét. A technikumban megszerzett tudás megteremti a
lehetőségét, hogy a jó eredménnyel végzettek a szakmai vizsgájuk eredményének
figyelembevételével továbbtanulhassanak felsőoktatásban azonos ágazaton belül.


Szakképző iskola

A szakközépiskola elnevezés a diákok, szülők, foglalkoztatók számára nem volt értelmezhető, az
iskolatípus elnevezése a következőkben szakképző iskola. A szakképző iskola 3 éves. Az első év
ágazati ismereteket adó képzés, az azt követő két évben duális képzés folyik, elsősorban
munkaszerződés keretén belül. A végzés után itt is nyitott a lehetőség az érettségi vagy akár a
technikusi képzettség megszerzésére.

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum

2400 Dunaújváros, Római körút 51/A  OM azonosító: 203034
+36 (25) 743 136  titkarsag@dunaujvarosiszc.hu
www.dunaujvarosiszc.hu

Bemutatkozás
A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Fejér megye hét szakképző iskolájának munkáját irányítja
és fogja össze. Dunaújvárosban hat, míg Pusztaszabolcson egy intézményünk található, melyek
technikumi, szakképző iskolai, szakiskolai és kollégiumi feladatokat is ellátnak. Képzési
kínálatunkban minden megtalálható, amit a régió igényel: 20 szakmacsoportban, 36 ágazatban
kb. 140 szakmát tudunk oktatni.
Régiónkban meghatározó szerepünket szeretnénk fenntartani az iskolarendszerű szakképzés
valamint a felnőttképzés területén egyaránt. Ehhez biztosítjuk a magas színvonalú technikai
eszközöket, jól képzett tanárokat, elkötelezett vezetőket. A nálunk végzettek szakmailag jól
felkészültek, a társadalomnak beilleszkedni tudó, a változásokra nyitott, hasznos, aktív tagjai,
akik meg tudnak felelni a munkaerőpiac kihívásainak.
Rendezvényeinkkel a város kulturális és szakmai életéhez kapcsolódunk, mellyel öregbítjük
hírnevünket, gyarapítjuk támogatóink körét.
Intézményünk vezetősége, minden dolgozója elkötelezett a minőségi munka, a folyamatos
intézményi fejlesztés, a partnerközpontú működés iránt.

Pályaorientációs, pályaválasztási rendezvényeink
A programokat a 6-8. évfolyamos tanulóknak és szüleiknek ajánljuk.
Centrum szintű pályaválasztási rendezvényeinken minden tagintézményünk bemutatja képzési
palettáját, az érdeklődők betekintést nyerhetnek az oktatott szakmáink rejtelmeibe,
kipróbálhatják az egyes tevékenységeket.
2019 novembertől az általános iskolák igénybe vehetik a most kialakításra kerülő Digitális
Közösségi Alkotóműhelyünket,
ami egy olyan speciális oktatási
tér, amelyben projekt alapú
oktatás, saját motivációból
eredő kísérletezés zajlik. Itt
megtalálható a következő
alkotótechnológiák
mindegyike,
melyeket
tetszőlegesen lehet kombinálni
egymással: elektronika, 3D
nyomtatás,
robotépítés,
lézervágás, CNC megmunkálás,
varrás, fa- és fémmegmunkálás.

Dunaújvárosi SZC Dunaferr Technikum és
Szakközépiskolája
2400 Dunaújváros, Vasmű tér 3.
titkarsag@dunaferriskola.hu  +3625 413842
www.dunaferriskola.hu
Facebook: #dunaferriskola

Dunaferr Iskola, a biztos jövő
Az iskola a centrum tagintézményei közül az egyik legnagyobb és legrégibb. Technikumi és
szakközép
iskolai
osztályaiban
gépészeti, villamosipari és rendészeti
szakmákat tanulhatnak a jelentkezők.
Szakmai
gyakorlati
ismeretek
elsajátításához az iskola és az ISD
Dunaferr Zrt. tanműhelyeiben a
legmodernebb
eszközök
állnak
rendelkezésre az alapszakmáktól (ipari
gépész, forgácsoló, villanyszerelő, stb.)
az
elektronikán,
automatizálás,
járműtechnikán át, a robottechnika
oktatásáig.

Tagozatkódok
Technikum (5 év) – érettségi és technikusi végzettség
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209

Épületgépészet
Elektronika és elektrotechnika
Elektronika és elektrotechnika
Elektronika és elektrotechnika
Specializált gép és járműgyártás
Specializált gép és járműgyártás
Specializált gép és járműgyártás
Specializált gép és járműgyártás
Rendészet és közszolgálat

Épületgépész technikus
Automatikai technikus
Közlekedésautomatikai technikus
Erősáramú elektrotechnikus
Mechatronikus technikus
Gépjármű mechatronikai technikus
Ipari szervíztechnikus
Alternatív járműhajtási technikus
Közszolgálati technikus

Szakképző iskola (3 év) – szakma
2211
2212
2213
2214

Gépészet
Gépészet
Gépészet
Gépészet

2215

Épületgépészet

2216
2217

Épületgépészet
Elektronika és elektrotechnika

Gépi és CNC forgácsoló
Ipari gépész
Hegesztő
Épület- és szerkezetlakatos
Központifűtés- és gázhálózatrendszerszerelő
Hűtő- és szellőzésrendszer-szerelő
Villanyszerelő

További részletes tájékoztatás az iskola honlapján érhető el.

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE
1. Felvételi vizsga
Intézményünk nem tart írásbeli felvételi vizsgát. A technikumi és a szakképző iskolai képzésekre
jelentkező tanulók felvételi pontszáma az általános iskolából hozott tanulmányi eredményekből
kerül meghatározásra.
2. Felvételi pontszám kiszámítása
2.1. A felvételi pontszám – képzési típustól függetlenül – az általános iskolából hozott
pontszámok alapján kerül meghatározásra. A hozott pontok az 5., 6., 7. évfolyamon szerzett, a
tanuló év végi bizonyítványában szereplő matematika, magyar nyelv, irodalom, történelem,
idegen nyelv tantárgyak érdemjegyeiből, valamint ugyanezen tantárgyak 8. évfolyamon szerzett
első félévi tanulmányi értesítőjében szereplő érdemjegyeiből tevődnek össze. Az osztályzatok
összege így maximálisan 100 pont lehet.
2.2. Az a tanuló, aki nem rendelkezik minden felvételi tárgyból érdemjeggyel, azokból a
jegyekből szerzi a hozott pontszámot, amelyekkel a felsoroltak közül rendelkezik. Az
érdemjegyei alapján szerzett pontjaiból arányosítással kell megállapítani a hozott pontszám
végső értékét.
3. A felvételi rangsor kialakítására vonatkozó szabályok
3.1. Azonos pontszámú tanulók esetében a felvételi rangsorban előnyt élvez a halmozottan
hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű (SNI), vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási
problémával (BTM) rendelkező tanuló. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvétele után
a további felvételi kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket,
akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen található, ahol az
iskola székhelye vagy telephelye, feladatellátási helye található.
3.2. Két azonos hozott pontszámú technikumi, vagy szakképző iskolai képzésre jelentkezett
tanuló közül előnyt élvez az a tanuló, akinek az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi magyar nyelv
osztályzatainak összege magasabb.
3.3. Ha a két tanuló 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi magyar nyelvi osztályzatainak összege egyenlő,
előnyt élvez az a tanuló, akinek az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi irodalom osztályzatainak összege
magasabb.
3.4. Ha a két tanuló 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi irodalom osztályzatainak összege egyenlő, előnyt
élvez az a tanuló, akinek az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi matematika osztályzatainak összege
magasabb.
3.5. Ha a két tanuló 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi matematika osztályzatainak összege egyenlő,
előnyt élvez az a tanuló, akinek az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi történelem osztályzatainak
összege magasabb.
3.6. Ha a két tanuló 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi történelem osztályzatainak összege egyenlő,
előnyt élvez az a tanuló, akinek az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi idegen nyelv osztályzatainak
összege magasabb.

Mesterséged címere
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