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Kedves tanulók, szülők, pályaválasztás előtt álló fiatal!
Iskolánkat az első magyar király 900 éves történelmi évfordulóján, 1938-ban
alapították és nyílt meg középfokú mezőgazdasági intézményként az agrárnépesség szakmai
kiművelésére.
A Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Magyarország
közép dunántúli régiójában, Fejér megyében, Székesfehérváron (8000Ady Endre út 17.) alatt
található.
Az agrárágazatban képző intézmény két legfontosabb szakmacsoportja: élelmiszeripar, é a
mezőgazdaság.
Az érettségit adó ágazati szakgimnáziumi képzések sikeresen készítik fel a tanulókat a
technikusi illetve a felsőfokú (főiskola, egyetem) tanulmányokra. De, ha nem akarsz tovább
tanulni, ezeken a szakgimnáziumi képzésben megszerzett bizonyítványok középvezetői szintű
munkavállalásra készítenek fel.
A szakmai képzéseken megszerzett szakmai bizonyítvány a munkaerőpiacon biztos,
teremt munkalehetőséget a fiatalok számára, hiszen keresett és hiányszakmákban képzünk.
A színvonalas oktatómunkát 5 telephelyen biztosítjuk.
Az élelmiszeripari ágazat gyakorlati képzéseinek helyszíne, az iskola által
működtetett, Palotai úti, jól felszerelt üzemi egységek: tanpékség; cukrász-, édesipari üzem;
tanhúsüzem.
A mezőgazdasági ágazat gyakorlati képzőhelye szintén az iskola működtetésében lévő
Székesfehérvártól 25 km-re elhelyezkedő Gárdony Csiribpusztai tangazdaságban található. A
tanulók oda- vissza, utaztatása saját sofőrrel, saját busszal történik.
Általános iskolai tanulmányok befejezése után választható képzések!

Szakgimnáziumi képzések (4 éves)
Mezőgazdasági ágazat
1. Mezőgazdaság ágazati szakgimnázium

(tagozatkód: 1001)

Élelmiszeripari ágazat
2. Élelmiszeripar ágazati szakgimnázium

(tagozatkód: 2001)

3. Agrár (élelmiszeripar) gépész ágazati szakgimnázium

(tagozatkód: 2002)

Szakközépiskolai képzés (3 éves)
Mezőgazdasági ágazat
1. Állattartó szakmunkás

(tagozatkód: 1011)

Élelmiszeripari ágazat
1. Pék

(HIÁNYSZAKMA!)

(tagozatkód: 2012)

2. Édesipari termékgyártó

(tagozatkód: 2013)

3. Tejipari szakmunkás

(tagozatkód: 2014)

4. Húsipari termékgyártó

(tagozatkód: 2011)

5. Molnár

(tagozatkód: 2015)

A felsorolt képzések szakmai gyakorlata szintén az intézmény saját működtetésében
lévő tanüzemben és tangazdaságában valósulnak meg. A diákok által készített termékek,
megtermelt termények értékesítésre kerülnek, melyek előállításához képzett szakoktatók
segítik a tanulókat.

Kiemelten Támogatott Hiány Szakma!
A PÉK szakmai képzésben részt vevők a 2017- 2018 tanévtől külön állami
juttatásban részesülnek.
„Tehát úgy lehet tanulni, hogy közben pénzt is lehet keresni!”
A tanulásban jól teljesítőkkel a szakképzési törvény alapján tanulószerződést köt az
iskola, amely további pénzkereseti lehetőség.
„Tehát pénzért tanulsz!”
Végül, miért is válaszd a Szent István- t?
- ha vidéki vagy közel van a buszmegállóhoz,
- kiváló szakemberektől tanulhatsz
- saját tanműhelyekben gyakorolhatod a választott képzést,
- minőségi és mennyiségi termelésben vehetsz részt,
- jól működő diákönkormányzat, diákélet,
- sportra nevelés,
- jókat ehetsz az iskola menzáján
Várunk, ha erre jársz, bármikor betérhetsz hozzánk megnézni iskolánkat, vagy nézd
meg diákjaink által előállított termékeket a „Királyi Csemege” boltunkba!
További képzéseink elérhetőek a pályaválasztás menüpontban
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