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Nagykanizsai SZC Zsigmondy Vilmos Technikum 

A szakképző iskolát azoknak a 8. osztályosoknak érdemes választani, akik elsőre mindenképpen egy 

szakmát szeretnének kitanulni. Ebben a képzési formában három év alatt lehet a szakmáig eljutni, amelynek 

közvetlen folytatásaként két év alatt lehetőség van az érettségi megszerzésére is. Az első év ágazati 

ismereteket adó képzés, az azt követő két évben duális képzés folyik, elsősorban munkaszerződés keretén 

belül. A végzés után nyitott a lehetőség az érettségi vagy akár a technikusi képzettség megszerzésére is. Mivel 

a szakképző iskolában és a technikumban is ágazati alapképzés történik a képzés első szakaszában, ezért a 

9. évfolyam végén különbözeti vizsga nélkül van átjárhatóság a két iskolatípus között. Az ágazati 

alapképzés ágazati alapvizsgával zárul. 

A gyakorlati oktatás egy külső gyakorlóhellyel munkaszerződést kötve, duális képzés formájában is 
teljesíthető. Ebben az esetben a foglalkoztatásért a tanulónak pénzbeli juttatás jár. 

Minden szakképző iskolában tanuló diáknak szakképesítéstől függetlenül jár vagy az ösztöndíj, vagy a 
munkaszerződés után kapható juttatás. Mindezen felül számos szakma esetében külön városi ösztöndíjra is 
pályázni lehet. 

A korábbi szakgimnázium helyett 2020 szeptemberétől a technikum elnevezés kerül bevezetésre. Az új 
iskolatípus nevében is jelzi a végzettséget, mivel az itt végzettek technikusok lesznek. A technikusképzés 5 
éves. Amennyiben lehetséges és az ipar oldaláról is meg van az igény, akkor az első két év ágazati 
ismereteket adó képzése után a második ciklusban duális képzés folyik. A képzés időszakában a 
tanulószerződés átalakul munkaszerződéssé, amely a képzés alatt jövedelemhez juttatja a tanuA technikumot 
azoknak ajánljuk, akik az érettségi mellé szakképesítést is szeretnének szerezni. A 12. évfolyamon 3 
közismereti tárgyból, a 13. évben pedig egy idegen nyelvből kell érettségi vizsgát tenni. A választott 
szakképesítést a 13. évfolyamon lehet megszerezni, amely egyben az ötödik, emelt szintű érettségi 
vizsgatárgynak számít. 

A technikumban megszerzett tudás megteremti a lehetőségét, hogy a jó eredménnyel végzettek a szakmai 
vizsgájuk eredményének figyelembevételével szakirányon belül továbbtanulhassanak felsőoktatásban. Az 
emelt szintű érettségi, valamint a 13. évfolyamon megszerezhető és iskolánkban letehető nyelvvizsga 
jelentősen megkönnyíti a bejutást. A megszerzett szakképesítésért plusz pontszám is kapható. 

Minden technikumi tanulónak ösztöndíj is jár. 

Orientációs év, kompetencia-fejlesztő év lehetőségének a bevezetése, azoknak a fiataloknak, akik 
bizonytalanok a pályaválasztásban, vagy az általános iskolát kompetenciahiánnyal fejezik be. Feladata nem 
az általános iskolai tananyagok ismétlése, hanem kompetenciák felmérésére alapozott fejlesztés. A 
szakképző iskolába való belépésnek feltétele, hogy rendelkezzen a tanuló azokkal az alapkompetenciákkal, 
melyek alapvetően szükségesek a szakma elsajátításához. 
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A Műhelyiskolában azok a fiatalok tudnak részszakképesítést szerezni, akik lemorzsolódnának, és 
végzettség nélkül lépnének ki a szakképzésből, vagy a Dobbantó programban alapfokú képesítést szereztek,  

de nem tudnak a klasszikus iskolai környezetben tanulni. A műhelyiskola az alacsony hatékonysággal működő 
szakképzési HÍD- programot váltja fel. A műhelyiskolában a szakma tanulása a gyakorlati képzés helyszínén 
történik. A műhelyiskolában a tanulónak a végzettség megszerzése nem tanévhez kötött, de legalább fél évig 
tart. Nincsenek közismereti tantárgyak. Minden ismeret a részszakképesítéshez kötődik, amelyet a tanuló a 
mesterétől sajátít el. A pedagógus mentorként támogatja az oktatást. 

Iskolánk ismert felnőtt képzéséről is. Csaknem minden szakmában indítunk felnőtt képzést, aminek során  a 

tanulók második szakképzési is szerezhetnek ( A második szakképzés is ingyenes) 

Ugyancsak nyitott az út az érettségi felé. 

 Nappali tanrendű képzés 

A két év tanulmányi idő alatt kell elsajátítani az érettségi vizsgakövetelményeket. Délelőtti munkarendben, 
napi 6-7 órában humán és reál tantárgyak mellett készségtárgyak (művészetek és testnevelés) is szerepelnek 
az órarendben. Számonkérési formák a nappali tagozaton általános írásbeli dolgozatok és szóbeli feleletek; a 
végzett munkát félévi és év végi osztályzattal értékeljük. A jelentkezés feltétele a 16. életév betöltése és 
iskolarendszerű nappali képzésben megszerzett szakmunkás-bizonyítvány. 

Esti tanrendű képzés 

Kétéves képzés, három konzultációs nappal (hétfő, kedd, szerda délután). A jelentkezés feltétele a 16. életév 
betöltése és iskolarendszerű nappali képzésben megszerzett szakmunkás-bizonyítvány. Elsősorban azoknak 
ajánljuk, akik a konzultációk jelentős részében jelen tudnak lenni. 

A kötelező érettségi tárgyak (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és állampolgári ismeretek, 
egy idegen nyelv: angol, beás, cigány, horvát, német) mellett biológia, fizika, földrajz, informatika, kémia, 
romológia és társadalomismeret szerepel a helyi tantervben. Évközi számonkérés mellett a hallgatók előre 
megadott vizsganapokon teljesíthetik az előírt követelményeket. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
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Technikumi képzéseink: 

Szociális ágazat:  

 Kisgyermekgondozó, 

 nevelő  

Épületgépészet ágazat: 

 Épületgépész technikus 

Informatika és távközlés  ágazat: 

 Szoftverfejlesztő és tesztelő technikus, 

 Informatikai rendszer-és  

alkalmazás-üzemeltető technikus 

Egészségügy ágazat:   

 Gyakorló ápoló, 

 Egészségügyi asszisztens 

Szépészet: 

 Fodrász 

 Kozmetikus technikus 

Rendészet és közszolgálat: 

 Közszolgálati technikus 
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Nagykanizsai SZC Zsigmondy Vilmos Technikum  

 

Érettségi után, technikusi ágon műszaki, egészségügyi ágazatban 

egészségügyi és szociális oktatással foglalkozó felsőoktatási 

intézményekbe tanulhatnak diákjaink tovább. Informatikusaink 

számára a különféle informatikai képzést adó főiskolák és 

egyetemek jelentik a továbbtanulási lehetőséget. 

Rendészeink közül néhányan a Közszolgálati Egyetemen tanulnak, 

míg előző évek Fluidum kitermelői technikusai a Miskolci Egyetem 

hallgatói lettek.  
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A 2021-es év eredményeink a pandémia dacára is kimagaslóak 

voltak. 

Gázipari és fluidum kitermelési ismeretekből, 6 tanulót találunk az 
első 10 helyezett között. 

Fodrászati ismeretekből: 4. helyezést értünk el. 

Egészségügyi ismeretekből, 20. helyezettek lettünk. 

Iskolánk rendszeres részt vesz az SZKTV és OSZTV versenyeken. 
Az elmúlt évek során több ízben értek el tanulóink kiváló 
teljesítményeket. A tájékoztató keretei nem teszik lehetővé, hogy 
felsoroljuk az elmúlt évek több száz eredményét, mintegy 30 
szakmában, illetve sportsikereinket vagy a közismereti oktatás 
területén szerzett elismeréseket. 
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Éves programunk megtalálható az iskola honlapján www.zsvszi.hu oldalon, „ Eseménynaptár” címen. 

Iskolánkban Rajz szakkör működik. 

Évfolyamonként Matematika, Idegen nyelv, Történelem, Honvédelmi ismeretek fakultációk közül 

választhatnak tanulóink. 

2021-s tanévtől kezdve iskolánk részt vesz a Honvéd Kadét Programban.( I. szint ) 

Ennek keretében tanulóink katonai ismereteket tanulhatnak, illetve kiemelt testedzésben kapnak. 

Iskolánkban működik diákönkormányzat, tevékeny résztvevői az iskolai életnek. 

A Zsigmondy DSE keretein belül lehetőség van iskolánkban a konditerem használatára, a diákok 

rendelkezésére állnak a röplabda-, kézilabda pálya. Lehetőség van a teremfocira illetve a tollaslabdára is.   

Iskolánk nem rendelkezik külön Kollégiummal, de a városban működő Nagykanizsai SZC Cserháti Sándor 

Technikum és Kollégium biztosítja diákjaink számára is a kollégiumi elhelyezést. 

Tanulóink és diákjaink számára az iskolai ebédlőben igény szerint ebédet tudunk biztosítani. A büfénkben 

egészséges ételek kaphatók. 

Iskolánk rendszeresen részt vesz különféle pályázatokon. A teljesség igénye nélkül az utóbbi években az 

alábbi pályázatokon vettünk részt. 

Határtalanul pályázat keretében többször jártunk Erdélyben. 

ERASMUS pályázat lehetővé tette diákjaink külföldi szakmai gyakorlatát, 

Rákóczi Szövetség pályázatai segítségével magyar lakta területeken jártunk a Felvidéken. 

Honvéd Kadét program keretében „ ’ 56-ról 65 év múltán az 1956-s forradalom és szabadságharc 

hadtörténeti vonatkozásai” témában dolgoznak tanulóink. 

Nyelvvizsgacentrum (Language Cert) lettünk, lehetővé téve tanulóinknak a helybeni nyelvvizsgát, a jól ismert 

környezetben. 

GINOP pályázatok melyek célja az iskolai lemorzsolódás csökkentése  

Keretében létesült egy Digitális Alkotó Műhely az iskola épületében, ahová általános iskolás diákokat várunk 

szakkörre. 

Honvéd Kadét Program-katonai ismereteket tanulhatnak diákjaink. 

 

 

http://www.zsvszi.hu/

