Pápai Szakképzési Centrum
Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma
8420 Zirc, Alkotmány u. 16.
OM azonosító: 203047/004
Tel: 88/595-010, Fax: 88/595-020
E-mail cím: iskola@rszi-zirc.hu
Internet cím: www.rszi-zirc.hu
Igazgató: Horváth Attila
Pályaválasztási felelős: Gartner József

Pályaválasztási rendezvények (nyílt nap):
Az idei tanévben a járványhelyzet miatt nincsen lehetőségünk nyílt napokat szervezni.
A képzésekkel, iskolánkkal kapcsolatos információt a honlapunkon található Pályaválasztási
kiadványunkban talál.
Bővebb tájékoztatást telefonon és e-mailben tudunk adni. Kérjük, keressen minket
bizalommal!
Induló képzési formák:
I. Technikum:
A technikum a minőségi szakmai oktatás helyszíne. A megszerezhető technikumi
szakképzettség középvezetői szintű ismereteket biztosít, az ötéves képzés egyesíti a
gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. Matematikából, magyarból, történelemből és egy
idegen nyelvből ugyanazt a tananyagtartalmat, ugyanolyan óraszámban kell elsajátítanod,
mint a gimnáziumban. Ezekből a közismereti tárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás.
A technikumban érettségizőknek nem kell ötödik érettségi tantárgyat választani, mivel a
szakmai vizsga beszámít az érettségi tantárgyak közé. Az öt év elvégzése után egyszerre
kapod kézbe az érettségi bizonyítványt és a technikusi oklevelet, valamint még nyelvvizsga
megszerzésére is lehetőség van. A technikumban végzettek jelentős előnyt élveznek majd a
felsőoktatási felvételinél, a szakirányú továbbtanulásnál.
II. Szakképző iskola:
A szakképző iskola hároméves, itt képezzük a szakmák mestereit. Az ágazati ismereteket adó
első év után történik a szakmaválasztás. A következő két évben duális képzés formájában,
elsősorban vállalatoknál, vállalkozóknál tudod elsajátítani a választott szakmához kapcsolódó
gyakorlatokat. A szakmai bizonyítvány megszerzését követően lehetőséged van az érettségi
bizonyítvány megszerzésére is.
Mindkét képzési formában jogosult a tanuló ösztöndíjra.
Ösztöndíj az Ágazati alapoktatásban (technikum: 9-10. évfolyam, szakképző iskola: 9.
évfolyam), és a Szakirányú oktatásban (technikum: 11-13. évfolyam, szakképző iskola: 1011. évfolyam) is.
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I. Technikum
4001

Közlekedés és
szállítmányozás*

4002

Gépészet*

4003

Szociális*

Gépgyártástechnológiai technikus
Kisgyermekgondozó, nevelő

5 év
5 év

II. Szakképző iskola

4101

4102

Építőipar*

Gépészet*

Burkoló

3 év

Festő, mázoló, tapétázó

3 év

Gépi és CNC
forgácsoló

3 év

Ipari gépész
4103

4104

Mezőgazdaság és
erdészet*

Mezőgazdasági
gépész**

3 év

Turizmusvendéglátás*

Szakács

3 év

Panziós-fogadós
4105
4106

Kereskedelem*

Kereskedelmi
értékesítő

Orientációs évfolyam

3 év
1 év

* A tanuló ösztöndíjra jogosult.
** A szakmával kapcsolatos „T” kategóriás jogosítvány megszerzését az Iskola
támogatja.
Felvételi:
Felvételi vizsga nincs. A felvételi kérelem elbírálásánál az általános iskola 7. év végi és a 8.
félévi eredmények számítanak. A jelentkezők egészségügyi alkalmassági és
pályaalkalmassági vizsgálaton vesznek részt.
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III. Érettségivel rendelkezőknek kínált képzés
(nappali tagozat)
Közlekedés és
szállítmányozás

Logisztikai
technikus

2 év

IV. Szakmai bizonyítvánnyal rendelkezőknek kínált képzések
(nappali tagozat)
2 éves
érettségire
sikeres komplex
érettségi
2 év
történő
szakmai vizsga
felkészítés
sikeres komplex
2 év
szakmai vizsga,
vagy érettségi
vagy
Gépi és CNC
beszámítás:
Gépészet
forgácsoló
1 év
(gépi forgácsoló,
(beszámíszerszámkészítő,
tással)
gépgyártástechnológiai technikus
szakképesítés)

2020.
06.
15.

2021.
06.
15.

Felnőttképzés
Intézményünkben folyamatosan indítjuk felnőtteknek szóló képzéseinket. Az első két
szakma megszerzése ingyenes. A meghirdetett képzésekről honlapunkon tájékozódhat,
bővebb tájékoztatás telefonon, vagy e-mailben kérhető.
Az iskola története:
Iskolánk őse az 1891-ben alapított általános irányú Iparostanonc Iskola volt, mely 1948-ig
a község tulajdonát képezte. Feladata volt a helyben működő kisiparosok utánpótlásának
nevelése. Mivel az iskolának külön épülete nem volt, a tanítás az általános iskola
épületében folyt délutánonként.
1951-ben - miután a ciszterci rendet feloszlatták - az apátsági épületbe költözött és fő
profiljává a vájárképzés vált. Az 1964/65-ös tanévben megszűnt a vájárképzés és
megindult a mezőgazdasági gépszerelők, az építőipari és egyéb ipari szakmák, pl.
esztergályosok, bútorasztalosok, lakatosok, villanyszerelők oktatása.
1969-ben felépült a százhúsz férőhelyes tanműhely, a tanulólétszám százhúsz főről
hatszázötvenre emelkedett. 1986-tól kezdődően indítunk érettségit adó szakközépiskolai
osztályokat. 1986-től mezőgazdasági gépész szakközépiskolai képzést is folytattunk.
Iskolánk 60 ha-os tangazdaságot üzemeltet. Szakmáinkkal a zirci kistérség családjainak,
vállalkozásainak a szakember ellátásában vagyunk meghatározók.

Az 1994-ben átadott Iskola

A 2002-ben átadott 120 férőhelyes Kollégium

A 2003-ban átadott Tornacsarnok

❖ Az Iskola 1891-ben alakult meg, elődje az Általános Irányú Iparostanonc Iskola, amely a
Zirc község és környékének területén működő kisiparosok utánpótlását biztosította.
❖ Intézményünk fő profilja a szakképző iskolai, illetve a technikumi képzések.
❖ 2015-től esti rendszerű szakmai képzésekkel is várjuk az érdeklődőket INGYENES
felnőttképzés keretében.
❖ A nevelés-oktatáshoz nemcsak a személyi, hanem a tárgyi, infrastrukturális feltételek is
adottak. Intézményünk épületének védelmére, mint természetes szimbólumra nagy
hangsúlyt fektetünk.
❖ Oktatásunkban és nevelésünkben nagy figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra, továbbá
a nehéz körülmények okozta hátránnyal induló tanulók felzárkóztatására.
❖ Kollégiumi elhelyezés biztosított: 120 fős, korszerű, 2002-ben épült kollégiumunkban
családias környezetben várjuk tanulóinkat
❖ 2003-ban épült a mai kor követelményeinek minden téren megfelelő tornacsarnokunk.
❖ Iskolánk informatikai felszereltsége magas szintű.
❖ „Közoktatás minőségéért díjat” 2006-ban nyertük el.
❖ 2016-ban az „ÖKOISKOLA” címmel gazdagodott intézményünk, melyet újra elnyertünk
2020-ban, célunk az Örökös Ökoiskola cím elnyerése.
❖ 2018-ban „Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola” címmel gazdagodott intézményünk.
❖ A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő tanulók is jelentkezhetnek.

