Székesfehérvári SZC Perczel Mór
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma
8060 Mór Dózsa György u. 2.
OM azonosító: 203053
Telefon: 22/407-023
Email: titkar@perczel-mor.sulinet.hu
Honlap: www.perczelmor.hu
Igazgató: Zsipi Gyula
Pályaválasztási felelős: Zsipi Gyula

Szakgimnázium
Tagozatkód

0701

Ágazat

kereskedelem

Tervezett szakmai kimenet

Érettségivel egy időben szerezhető szakmai végzettség: Eladó
(OKJ 34 341 01)
Érettségi után+1 év: kereskedő (OKJ 54 341 01)

Osztály

0,5

Felvehető tanulók száma

12

Oktatott idegen nyelv

német, angol

Csoportbontásban tanult
tantárgy

idegen nyelv, szakmai tantárgyak

Képzési idő

4 + 1 év

Felételi

Általános iskolai eredmények alapján

Jelentkezés határideje

2019.02.18.

Tagozatkód

0702

Ágazat

informatika

Tervezett szakmai kimenet

Érettségivel egy időben szerezhető szakmai végzettség: Irodai informatikus
(OKJ 52 481 02)
Érettségi után+1 év: CAD-CAM informatikus (OKJ 54 481 01)

Osztály

0,5

Felvehető tanulók száma

20

Oktatott idegen nyelv

német, angol

Csoportbontásban tanult
tantárgy

idegen nyelv, szakmai tantárgyak

Képzési idő

4 + 1 év

Felvételi

Általános iskolai eredmények alapján

Jelentkezés határideje

2019.02.18.

Szakközépiskola
Tagozatkód

0703

Szakmacsoport

gépészet

Tervezett szakmai kimenet

gépi forgácsoló (OKJ 31 521 03)

Osztály

1

Felvehető tanulók száma

24

Oktatott idegen nyelv

német, angol

Csoportbontásban tanult
tantárgy

idegen nyelv, szakmai tantárgyak,

Képzési idő

3 + 2 év

Felvételi

Általános iskolai eredmények alapján

Jelentkezés határideje

2019.02.18.

Tagozatkód

0704

Szakmacsoport

gépészet

Tervezett szakmai kimenet

ipari gépész (OKJ 34 521 04)

Osztály

0,5

Felvehető tanulók száma

12

Oktatott idegen nyelv

német, angol

Csoportbontásban tanult
tantárgy

idegen nyelv, szakmai tantárgyak

Képzési idő

3 + 2 év

Felvételi

Általános iskolai eredmények alapján

Jelentkezés határideje

2019.02.18.

Tagozatkód

0705

Szakmacsoport

gépészet

Tervezett szakmai kimenet

mechatronikus karbantartó (OKJ 34 523 01)

Osztály

0.5

Felvehető tanulók száma

12

Oktatott idegen nyelv

német, angol

Csoportbontásban tanult
tantárgy

idegen nyelv, szakmai tantárgyak

Képzési idő

3 + 2 év

Felvételi

Általános iskolai eredmények alapján

Jelentkezés határideje

2019.02.18.

Tagozatkód

0707

Szakmacsoport

kereskedelem, marketing-üzleti adminisztráció

Tervezett szakmai kimenet

eladó (OKJ 34 341 01)

Osztály

1

Felvehető tanulók száma

24

Oktatott idegen nyelv

német, angol

Csoportbontásban tanult
tantárgy

idegen nyelv, szakmai tantárgyak
3 + 2 év
Általános iskolai eredmények alapján
2019.02.18.
Minden képzésünkre vonatkozik

Felvételi követelmény

A hetedik év végi és a nyolcadik félév magyar nyelv, magyar irodalom,
matematika, történelem, idegen nyelv érdemjegyeit vesszük figyelembe.

Tanórán kívüli lehetőség

sport, internet, kulturális vetélkedők, korrepetálás

Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap):
-

2018. november 21. 15.00 (gépészeti, elektronikai szakmák, helye: Mór, Iskola u. 1. – Tanműhely)
2018. november 21. 16.00 (szakgimnáziumi, a kereskedelmi és vendéglátóipari szakközépiskolai
képzések, helye: Mór, Dózsa György u.2. – Iskola)

Induló képzési formák:
I. Szakgimnázium: nappali rendszerű, 4+1 éves képzés
II. Szakközépiskola: nappali rendszerű 3+2 éves képzés
Felvételi:
Szakgimnáziumi képzés:
Felvételi vizsga nincs, csak az általános iskolai tanulmányi eredmény (7. év végi és 8. félév magyar nyelv, magyar
irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv érdemjegyeit) vesszük figyelembe.
Szakközépiskolai képzés
Felvételi vizsga nincs, csak az általános iskolai tanulmányi eredményt (7. év végi és 8. félév magyar nyelv,
magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv érdemjegyeit) vesszük figyelembe.
Egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.
Iskolánk:
A Bakony és a Vértes találkozásánál, festői környezetben találjuk Mórt, Magyarország 100.városát, a finom
borok, a magyar és német nemzetiségi kultúra hazáját. A város központjában, műemlék jellegű épületek között
áll a Székesfehérvári SZC Perczel Mór Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma.
Iskolánkban több mint 130 éve folyik a nevelő-oktató munka. Ez alatt a hosszú idő alatt jelentősen megváltozott
iskolánk szerkezete, az oktatott szakmák jellege, száma és maga az épülete, berendezése is. A hagyományokra
építve, a tapasztalatokat levonva és hasznosítva végezzük mindennapi nevelő-oktató munkánkat, elsősorban
Mór és körzete tanulóinak képzését, de kollégiumunknak köszönhetően elhelyezést tudunk biztosítani a
távolabb élő diákoknak is.
Az iskola várja és vállalja mindazok képzését oktatását
akik, OKJ-s szakmai végzettséget kívánnak szerezni vagy csak az érettségi sikeres megszerzését
tűzték ki célul;
A iskola várja és vállalja mindazok képzését és oktatását
- akiknek, a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság iskolánkat kijelöli, az
Ő képzésüket és értékelésüket a szekértői bizottság szakvéleménye alapján végezzük.
Valljuk, hogy a munkaerőpiacon, akkor tudnak jól elhelyezkedni a nálunk végző diákok, ha korszerű ismereteket
kapnak, ha olyan szakmákat oktatunk, melyek hiányszakmának számítanak, és ha lehetőségük van
tanulmányaik alatt több tanúsítványt, részképesítést és szakmai bizonyítványt is megszerezniük. Ennek az
elvárásnak is igyekszünk megfelelni.
Ingyenes kollégiumi elhelyezést biztosítunk a Székesfehérvári SZC Perczel Mór Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma, a Móri Táncsics Mihály Gimnázium és a Móri Gárdonyi Géza Szakiskola diákjai
számára.
Kollégiumunk Mór belvárosában található, közel a fontosabb intézményekhez (pl.: iskolák, orvosi rendelő,
posta, buszpályaudvar). Intézményünk koedukált, 50 férőhelyes. Esztétikus, otthonos környezetben biztosítjuk
a tanulás, a pihenés és a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségét.
Az iskolák nyílt napjainak keretében szívesen látunk minden érdeklődő diákot és szülőt, de előzetes egyeztetés
alapján bármikor megtekinthető kollégiumunk.
Jelentkezni az iskolai beiratkozás napján kell, személyesen a kollégiumban. Fiúk, lányok jelentkezését egyaránt
várjuk.

