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Erdésztechnikusok képzése
Erdőgazdálkodás szakmairány

Az induló 9. osztályosaink 5 éves technikumi képzésben vesznek részt, mely során az 5. év végén a
sikeres érettségi vizsga eredményeképpen az érettségi bizonyítvány mellett Erdésztechnikus
(Szjsz: 5 0821 17 02) végzettséget szerezhetnek meg.
Az Erdésztechnikus végzettséggel erdőgazdálkodási, vadgazdálkodási, természetvédelmi
munkaterületeken középszintű vezetői, valamint magasabb szakmai igényű fizikai munkakörök
tölthetők be.
Az Erdésztechnikus végzettséggel önálló erdészeti, vadászati és faipari vállalkozói
tevékenység is folytatható.

Iskolánkba történő felvétel
Az iskolánkba jelentkező tanulóknak általános központi írásbeli felvételi dolgozatot
kell írniuk magyar nyelv és matematika tantárgyakból. Iskolánkban szóbeli felvételi
vizsgát nem tartunk.
Iskolánkba történő felvételkor az általános iskolában tanult tantárgyak eredményeit
is figyelembe vesszük az alábbiak szerint:
Tantárgy
Osztály
Magyar irodalom
5.
6.
7.
8. félév
Magyar nyelv
5.
6.
7.
8. félév
Idegen nyelv
5.
6.
7.
8. félév
Történelem
5.
6.
7.
8. félév
Matematika
5.
6.
7.
8. félév
Fizika
7.
8. félév
Biológia
7.
8. félév
Kémia
7.
8. félév
A tanuló által elért összpontszámot a következőképpen számítjuk ki:


Magyar nyelv és matematika általános központi írásbeli felvételi dolgozatok
pontszámait összeadjuk (max.: 2*50 pont= 100 pont)



A fent felsorolt általános iskolai tantárgyak osztályzatait összegezzük és a
kapott pontszámot megfelezzük (max.: 26*5=130 pont/2= 65 pont)

S az így kapott összpontszám alapján történik a tanulók rangsorolása
(max: 100 pont + 65 pont = 165 pont).
Iskolánkban integrált felkészítés is folyik. A Nemzeti Köznevelési Törvény 4.§ 3. és 25.
bekezdésében meghatározott tanulók esetében, a középiskolai felvételnél, ha a
tanulónak teljes felmentése van az iskolánk által meghatározott valamelyik tantárgyból,
akkor egy másik, a tanuló által tanult, a tanuló számára kedvező tantárgy eredményét
vesszük figyelembe. Ha a tanuló a központi írásbeli felvételi tantárgyak valamelyikéből
rendelkezik teljes értékelés alóli mentességgel, akkor (igazgatói határozat
függvényében) a másik írásbeli dolgozatra kapott pontszám duplázásával számítjuk ki a
felvételi pontszámot.

Technikumi képzés:
9-10. évfolyamokon a technikumi képzési rendszerben közismereti és ágazati alapozó
tantárgyakat tanítunk. A 10. évfolyam végén az ágazati alapozó vizsga zárja az alapozó
képzést. A szakmai képzés során a 11-12. évfolyamon a közismereti tárgyak mellett a
szakmai órák száma emelkedik, a 12. év végén előrehozott érettségi vizsga tehető
magyar nyelv és irodalom, történelem és matematika tárgyakból. A 13. évfolyam során
szakmai és idegen nyelvi órák vannak, amelyek előkészítik a tanév végi érettségi vizsgát.
Az ágazati szakmai érettségi vizsga (amely emelt szintű vizsgának felel meg) egyben a
technikus vizsga is. A sikeres vizsgázó egyszerre kapja meg az érettségi és a
technikusi bizonyítványát.
Minden szakképzésben részt vevő tanulónak tanulmányi eredménytől függő mértékű
ösztöndíj jár. Az alapozó képzést követően az összegek emelkednek. Az ösztöndíj egy
része pályakezdési juttatásként kerül kifizetésre, melyre akkor jogosult a tanuló, ha
sikeresen befejezi a képzést és szakmát szerez.
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A szakmai érettségi vizsga alapfeltételeként tanulóinknak meg kell szerezniük a
„B” vagy „T” kategóriájú jogosítványt is.
A végzett tanulók a technikusi bizonyítvány birtokában jogosulttá válnak 11-féle gép
kezelésére (pl.: a motorfűrész-kezelői, közelítő- és rakodógép-kezelői jogosítvány),
valamint könnyebben jutnak fegyvertartási engedélyhez.
A szakmai elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására heti rendszerességgel szakmai
gyakorlatokon kerül sor. Gyakorlatainkat csemetekertünkben - amely egyben az iskola
tangazdasága is - és a környező erdőterületeken végezzük.
A technikumi évek alatt nagy gondot fordítunk az informatikai ismeretek elsajátítására.
Ezt segíti a számítógépes szaktantermünk korszerű számítógépeivel és Internetelérési
lehetőséggel.
Emelt szintű oktatást 11. és 12. évfolyamon a szakmai és közismereti érettségi
tantárgyakból biztosítunk. A tanulók választásuk szerint a kötelező érettségi
tantárgyakból közép- vagy emelt szintű érettségi felkészítésre jelentkezhetnek.
Érettségi vizsgát magyarból, történelemből, matematikából (12. év végén), idegen
nyelvből (angol vagy német) és az ágazati szakmai érettségi tantárgyból (13. év végén)
tesznek.
Az idegen nyelvek elsajátítását hangsúlyozottan kezeljük, az angol és a német nyelvet
minden évfolyamon csoportbontásban oktatjuk. Szeretnénk, ha minél több diákunk
valamilyen szintű nyelvvizsgát tenne, illetve a 13. évfolyam végén emelt szintű érettségi
vizsga során nyelvvizsgát szerezne.
A matematika érettségi tantárgy és nagyon sok felsőoktatási intézményben felvételi
illetve fontos alapozó tárgy, így ezt minden évfolyamon csoportbontásban oktatjuk.
Iskolai könyvtárunk bőséges kínálattal, videotékával, internetelérési lehetőséggel áll
diákjaink rendelkezésére, segíti szabadidejük kulturált eltöltését.
Kollégiumi elhelyezést a fiúk részére a Szeged Városi Kollégium Ady Endre
Kollégiumában biztosítunk, a lányok a Gábor Dénes, illetve a Janikovszky Éva
Kollégiumban kaphatnak szállást.

Iskolánk által a tanulóknak nyújtott támogatások:
-

menzai étkezés biztosítása
50 %-os étkezés (jogszabályi előírások szerint jogosultaknak)

A Kiss Ferenc Alapítvány támogatásai
- tanulók jutalmazása,
- diákrendezvények segítése,
- tanulók támogatása ösztöndíj formában (tanulmányi, ill. szociális).
Az alapítványi ösztöndíjra azok a tanulók pályázhatnak, akik:
- példamutató magatartásúak,
- jó tanulmányi eredményűek.
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Versenyek, hagyományok
-

-

Az iskolában szerzett ismeretekkel tanítványaink igen szép eredményeket érnek
el különböző országos tanulmányi versenyeken. Technikusjelölt tanulóink évek óta
sikeresen vesznek részt az Ágazati Szakmai Érettségi Vizsga Versenyen,
Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen, a Dr. Szepesi László Erdészeti Gépész
Országos Versenyen és az Országos Ifjúsági Vadászvetélkedőn.
A tanítási órákon kívül vadász, horgász, íjász, preparátor, madarász, gombász és
még sok más szakkörökön, diákkörökön bővíthetik ismereteiket tanulóink.

-

Büszkeségünk az iskolánk tanulóiból álló Kiss Ferenc Vadászkürtegyüttes,
munkájukban, fellépéseiken a vadászat és zene szeretete ötvöződik. A csapatba
szeretettel várjuk az újoncokat is.

-

Minden évben készülnek a tanulóink a Kiss Ferenc-napra, melyet iskolánk
névadójának tiszteletére minden év áprilisában rendezünk meg. A Kiss Ferencnapi rendezvények kiemelkedő mozzanata a Kiss Ferenc-díj átadása annak a
tanulónak, akinek a legeredményesebb a szakmai tevékenysége.
Tanulmányi kirándulások és a tanulmányutak során megismerhetik tanulóink az
ország legjelentősebb erdőgazdaságait.

-

Alkalmassági követelmények
Az egészségügyi alkalmassági követelményeket a Brunner Péter: Orvosi útmutató a
szakmai és munkaköri alkalmasság véleményezéséhez és a pályaválasztási tanácsadáshoz
(1998.) című könyv tartalmazza. A felmerülő kérdéseikkel keddi napokon az
iskolaorvoshoz fordulhatnak.

Nyílt napok
2020. november 04.
2020. december 02.

szerda 15,00 óra
szerda 15,00 óra

2021. január 06.

szerda 15,00 óra

A járványügyi helyzetre való tekintettel a nyílt napjainkat online formában
rendezzük meg. Az iskola honlapján találhatnak bővebb információt és
tájékoztatást.
Írásbeli felvételi vizsga: 2021. január 23. (szombat) 10,00 (központi írásbeli vizsga)
(Jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára 2020. december 4-ig)
Az iskolánk iránt érdeklődő szülőknek, tanulóknak telefonos tájékoztatással is bármikor
állunk rendelkezésre.
Elsősorban fiúk jelentkezését várjuk, de lányok jelentkezését is elfogadjuk.
Szeged, 2020. október 01.
Máhig József
igazgató
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