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Székely�Mihály�Intézmény

Szakképző Iskolánk visszakapta a Székely Mihály nevet. Ez a név jelenti sokak 
számára a szarvasi szakképzést. Intézményünkben általános iskolát és 
középiskolát végzett tanulók számára nyújtunk szakközépiskolai és szakiskolai 
szakképzést. A volt Vajdás ügyvitel és az informatika szakképzés is a Székely 
Mihály Intézmény szakképzése lett. Az iskolánk szakképzési kínálata széles 
választékú, rugalmasan egymásra építhető. Népszerű, jól hasznosítható 
szakmákra készítünk fel. Továbbtanulás megalapozására éppen úgy lehetőség 
van, mint alapos szakmai tudás megszerzésével mielőbbi munkavállalást 
megcélozni.
A kisváros biztonsága és a természeti környezet méltán tette Szarvast 
diákvárossá. Intézményünk él ezekkel a természeti és épített adottságokkal, 
kiemelt rendezvényeink helye a szarvasi Vízi Színház. 

Az iskola képzési struktúrája:

Szakképző iskola

szakközépiskola
4 év alatt 

komplex szakmai érettségi

szakiskola
3 év alatt 

OKJ bizonyítvány

munkaerőpiac

munkaerőpiac, felsőoktatás

a legjobbaknak 2 év alatt 
érettségi bizonyítvány

1 év érettségi utáni 
OKJ bizonyítvány

5 év5 év



Felvételi�követelmények
A felvételi eljárást a 47/2013. (VII.4) EMMI rendelet szerint folytatjuk le.
A jelentkező diákokat tanulmányi eredményük alapján rangsoroljuk. A pontszámítási 
szabályokat Pedagógiai Programunk határozza meg. ( www.szvki.hu)
A sajátos nevelési igényű diákok közül szakközépiskolába a beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézségekkel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. Szakiskolába a pszichés 
fejlődési zavarral küzdő, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
Mivel többcélú intézmény vagyunk, azonos felvételi eredményt elért diákok közül 
előnyben részesítjük saját általános iskolánkban tanuló diákjainkat. Eredményeik 
alapján vagy szakközépiskolába, vagy szakiskolába nyernek felvételt. 

Székely�Mihály�Intézmény
Kollégium

Kollégiumunk a Székely Mihály Intézmény intézményegységeként működik, amely az 
iskolánk közelében található. Az épület földszintjén és két emeletén 3-4 fős szobákban 
118 tanuló helyezhető el. Emeletenként közös zuhanyzó és mosdó áll a diákok 
rendelkezésére. A kollégium fő feladata a diákok elhelyezése mellett az iskolai oktató-
nevelő munka segítése, kiegészítése, megalapozása. Lehetőség van a tehetséges 
tanulók kibontakoztatására és a gyengébb képességűek korrepetálására is. Jól felszerelt 
teakonyhában mikrohullámú sütő, elektromos tűzhely és hűtőszekrény is található. A 
kollégiumban számos szabadidős foglalkozás, hagyományosan megrendezett program 
teszi színesebbé a bentlakók diákéletét. Konditerem, sportcsarnok használata 
lehetőséget nyújt a mindennapos testmozgásra. Udvari szalonnasütő, bográcsozó a 
szabadban való hasznos időtöltést segíti. A könyvtárban, számítógépteremben 
lehetőség van hasznos információszerzésre és tanulásra. 







Szakiskolai��képzések
az új Köznevelési törvény és a legújabb OKJ szerint

Ismét 3 éves, hasonlóan a régi 
szakmunkásképzéshez. 
Konkrét szakképesítések 
kiválasztása 8. osztály után.
14 éves korban már szakmai 
gyakorlaton vehetnek részt a 
tanulók.
Sikerélmények lehetősége az 
érdeklődő, ügyes és kevésbé 
szorgalmasak számára is.
Kimenet OKJ szakképesítő 
bizonyítvány
          3 év után lehetséges a 
          munkaerőpiacon 
          elhelyezkedni
Legjobbak 2 év alatt érettségi 
vizsgát tehetnek
          5 év alatt érettségi
          + szakképesítő
          bizonyítvány szerezhető
          Legkiválóbbak felsőoktatásba 
          jelentkezhetnek.

\

\

\

OKJ�szakképesítések:

asztalos

 

11

12

13

14

15

16

17

18 szakács

pincér

szociális gondozó és ápoló

női szabó

eladó

kőműves és hidegburkoló

festő, mázoló, tapétázó



a kifutó képzésekbe bekapcsolódók részére

Alapfokú végzettséghez kötött szakképzési lehetőségek

Élelmiszer- és vegyiáru-eladó
Felvétel követelménye: elvégzett 8. vagy 10. osztály

Képzés ideje: 2 év

Fodrász
Felvétel követelménye: elvégzett 10. osztály

Képzés ideje: 2 év

Bútorasztalos
Felvétel követelménye: elvégzett 10 osztály

Képzés ideje: 2 év

Kőműves
Felvétel követelménye: elvégzett 8. vagy 10. osztály

Képzés ideje: 2 év

Pincér
Felvétel követelménye: elvégzett 10. osztály

Képzés ideje: 2 év

Szakács
Felvétel követelménye: elvégzett 10. osztály

Képzés ideje: 2 év

Festő, díszítő, mázoló és tapétázó
Felvétel követelménye: elvégzett 10. osztály

Képzés ideje: 2 év

Választható idegen nyelv: angol vagy német

OKJ�szerinti�képzési�lehetoségek



OM 028425

Miért érdemes a Székelyben tanulni?

Alapos szakmai felkészüléshez nyújtunk lehetőséget.

Érettségihez kötött továbbtanulást is támogatjuk.

Emelt szintű érettségire és felsőoktatásban való továbbtanulásra is
 felkészítjük diákjainkat.

Szakképzéseink gyakorlatorientáltak.

Kiváló informatikai kabinetek, taniroda, infokommunikációs rendszer, 
hardvertechnika, mérőlabor segíti a felkészülést. 

Korszerű tankonyha, tanétterem, fodrász-, faipari-, építőipari tanműhelyekben, 
kereskedelmi kabinetekben folyik a gyakorlati oktatás.

Külföldi szakmai gyakorlatok lehetőségével élhetnek tanulóink.

Kollégium, sportcsarnok áll a diákok rendelkezésére. 

Számtalan tanórán kívüli programon, szakmai bemutatókon, iskolai 
rendezvényeken vehetnek részt a fiatalok. 

Székely�Mihály�Szakképzo�Iskola,�
Kollégium,�Általános�Iskola

Információ

Székely Szakképző Iskola
5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20.

Telefon: 66/514-890
Fax: 66/312-988

e-mail: info@szvki.hu
web: www.szvki.hu

pályaválasztási felelős: Bakulya Anna

Kollégium
5540 Szarvas, Vajda P. u. 18.

Telefon: 20/263-7153;  66/514-890/30-as mellék
e-mail: kollegium@szvki.hu

intézményvezető: Kohut Andrásné


