Zalaegerszegi Szakképzési Centrum

Ganz Ábrahám Szakgimnáziuma
Iskola adatai:
OM azonosító: 203067
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich út 27.
Tagintézmény vezetője: Makár Barnabás
Telefon: (92) 596-372
E-mail: info@ganzszki.hu
Web: http://www.ganzszki.hu
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[1411] Gépészet

Az
érettségivel
megszerezhető
szakképesítés: gyártósori gépész.
 A Gépészet ágazaton az érettségi után
+ egy év elvégzésével a kimenet:
gépgyártástechnológiai technikus.
 A képzés felkészít a főiskolai,
egyetemi továbbtanulásra, illetve a
munkavállalásra.
 11. évfolyamtól választható a Belügyi
rendészeti
ismeretek
tantárgy
fakultációként.
Városi ösztöndíj!
Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj!




[1412] Informatika

[1413] Rendészet





Az
érettségivel
megszerezhető
szakképesítés: irodai informatikus.
Az Informatika ágazaton az érettségi
után + egy év elvégzésével a kimenet:
CAD-CAM informatikus.
A képzés felkészít a főiskolai,
egyetemi továbbtanulásra, illetve a
munkavállalásra.
11. évfolyamtól választható a Belügyi
rendészeti
ismeretek
tantárgy
fakultációként.

Az
érettségivel
szakképesítés:

megszerezhető
közszolgálati
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[1414] Közlekedés,
szállítmányozás és
logisztika


ügykezelő.
A Rendészet és közszolgálat ágazaton
az érettségi után + egy év
elvégzésével a kimenet: közszolgálati
ügyintéző.
A
képzés
felkészít
a
Belügyminisztérium
iskoláiban
(Közszolgálati Egyetem, rendészeti
szakgimnáziumok)
való,
továbbtanulásra,
illetve
a
munkavállalásra.
A Belügyminisztérium iskoláiban a
nálunk végzett diákok rövidebb
képzési
idő
alatt
szerezhetnek
szakképesítést.
Az
érettségivel
megszerezhető
szakképesítés:
ügyfélszolgálati
ügyintéző.
A Közlekedés, szállítmányozás és
logisztika ágazaton az érettségi után +
egy év elvégzésével a kimenet: közúti
közlekedésüzemvitel-ellátó.
A
képzés felkészít a főiskolai, egyetemi
továbbtanulásra,
illetve
a
munkavállalásra.
11. évfolyamtól választható a Belügyi
rendészeti
ismeretek
tantárgy
fakultációként.
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Nyílt nap:
2016.11.17-18.
16:00 óra
A kollégiumi elhelyezés biztosított.
Felvételi vizsga: nincs.
A felvételi eljárásban a 7. osztály év végi, valamint a 8. osztály 1. félévi osztályzatait vesszük
figyelembe. Ezek:







irodalom,
magyar nyelvtan,
matematika,
idegen nyelv,
történelem,
fizika

Az említett tantárgyak jegyeiből átlagot képezünk.
A tanulóknak az ágazatnak megfelelő kötelező orvosi alkalmassági, rendészeti képzés esetén fizikai
állóképesség vizsgálaton, valamint erőnléti felmérésen kell részt venniük. (Az orvosi
alkalmatlanság esetén a diák nem vehet részt a képzésben.)
Iskolánkba SNI, BTMN tanulók is jelentkezhetnek.
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További tudnivalók:










ECDL vizsgalehetőség,
3D tervezés – nyomtatás, technológiák
szakkör,
elektronika szakkör,
Belügyi rendészeti ismeretek fakultáció
minden ágazaton,
sportolási lehetőség:
kosárlabda, kézilabda, labdarúgás,
folyamatos gyárlátogatások, állandó
kapcsolat a régió meghatározó cégeivel,
testvériskolai megállapodás a Körmendi
Rendészeti Szakgimnáziummal, (rövidebb
képzési idő a Rendészet és közszolgálat
ágazaton végzett diákjainknak),
együttműködési megállapodás a
rendvédelmi szervekkel és a térség
meghatározó cégeivel.

