Tatabányai Szakképzési Centrum
Bánki Donát – Péch Antal Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Pályaválasztási tájékoztató
A Tatabányai Szakképzési Centrum Bánki Donát – Péch Antal Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 2015.
július 1-jétől egy székhelyintézménnyel és egy tagintézménnyel rendelkezik. 2020. szeptember 1-jétől a székhelyintézményben két épületben folyik majd a képzés. Fenntartója, felügyeleti szerve az Innovációs és Technológiai Minisztérium.
Tatabánya és a szűkebb régió szakképzéssel foglalkozó szakembereinek körében egyaránt közismert az a színvonalas szakmai-pedagógiai munka, amelyet a TSZC Bánki Donát – Péch Antal Szakgimnáziumának és Szakközépiskolájának nevelőtestülete végez. A székhely és telephelye hosszú évtizedek alatt alakította ki sajátos
pedagógiai arculatát, belső életét, színvonalas és eredményes szakmai munkával vívta ki jó hírét.

OM azonosító: 203064
Igazgató
Pályaválasztási felelős,
igazgatóhelyettesek

Akács Róbert 06-70/400-6941
Kiss Sándor 06-70/709-4126
Konrádné Sonn Lídia 34/512-230
Rozovits Zoltán 34/512-230
Garaminé Vigánti Márta 06-70/400-6942

Székhelyintézménye:
„Bánki”, ahol érettségire felkészítő, valamint érettségire épülő szakképzés folyik a gépészet, közlekedésgépész, sport és informatika ágazatban.
Intézmény címe:2800 Tatabánya, Réti u. 1-5.
Telefon: 34/512-230
E-mail: titkarsag@banki-tbanya.sulinet.hu
Honlap: bankitatabanya.hu/banki/

Telephelye:
„Péch”, ahol érettségire felkészítő, valamint érettségire épülő szakképzés folyik villamosipar és elektronika, informatika, gépészet valamint vegyész ágazatban.
Intézmény címe: 2800 Tatabánya, Széchenyi u. 20.
Telefon: 34/324-015
E-mail: tiszkk.pecha.tb@gmail.com
Honlap: pechtatabanya.hu/pechantal/

Fontos információ, hogy a telephelyen a 2020/2021. tanévben már nem indul képzés, így a
feladatellátási hely azonosítója minden képzés esetében a 011-es lesz.

Pályaválasztási tájékoztatók:
Székhelyen (2800 Tatabánya, Réti u. 1-5.):
Szülői tájékoztató: Pályaválasztási szülői értekezlet:
Nyílt nap: Pályaválasztási nyílt nap időpontja:

2019. november 28.
2019. november 28.
2019. december 07.

17:00
8:00 – 12:00
8.00 – 12.00

2019. december 06.
2019. december 07.

17:00
8:30- 12:00

Telephelyen (2800 Tatabánya, Széchenyi u. 20.):
Szülői tájékoztató: Pályaválasztási szülői értekezlet:
Nyílt nap: Pályaválasztási nyílt nap időpontja:

Feladatellátási hely
kódja

TECHNIKUMI ÁGAZATI
képzés a 9. évfolyamon
- ágazat megnevezése

0150

011

IX. Gépészet

5 év

0151

011

IX. Gépészet

5 év

0152

011

0153

011

0154

011

XIII. Informatika

5 év

0155

011

XV. Vegyész

5 év

0156

011

XXII. Közlekedésgépész

5 év

0157

011

XXXVII. Sport

5 év

XI. Villamosipar és elektronika
XI. Villamosipar és elektronika

Képzési
idő

5 év
5 év

Érettségi végzettséggel megszerezhető
ágazati szakképesítés
OKJ száma, megnevezése

54 521 03
Gépgyártástechnológiai technikus
54 523 04
Mechatronikai technikus
54 523 02
Elektronikai technikus
54 523 01
Automatikai technikus
54 481 08
Szoftverfejlesztő és tesztelő
54 524 03
Vegyész technikus
54 525 15
Gépjármű mechatronikai technikus *
54 813 02
Sportedző (labdarúgás, röplabda, kosárlabda, vízilabda, atlétika, cselgáncs, birkózás,
ökölvívás sportágakban) - sportszervező

Felvehető létszám
(fő)

Tanulmányi terület
kódja

Induló képzési formák – Technikumi osztályok:

34
34
17
17
34
17
34

17

*A 6. évben ráépülésként választható az 54 525 14 számú alternatív járműhajtási technikus képzés.

Felvételi módja:
Nincs felvételi vizsga. Az általános iskola 7. osztályának év végi és a 8. osztályának félévi magyar nyelv és
irodalom, matematika, történelem, tanult idegen nyelv és egy szakirányú természettudományos tantárgy (fizika, de sport esetében biológia, vegyész esetében kémia) osztályzatait vesszük figyelembe.
Minden ágazatra szükséges az egészségügyi alkalmassági vizsgálat.
Sport ágazatra: alkalmassági felmérés, amely 2020. febr. 24. és márc. 13. között várható, a hozzánk jelentkező
tanulókat az általános iskolán keresztül értesítjük a pontos időpontról. Tartalma: orvosi alkalmassági vizsgálat, szóbeli elbeszélgetés a sport iránti motivációval kapcsolatban, fizikai felmérés: fekvőtámaszban karhajlítás/nyújtás, kötélmászás, ingafutás, labdaügyességi gyakorlatok (kézilabda, kosárlabda, röplabda, labdarúgás
közül lehet választani).
Az iskola az igazoltan távolmaradók számára pótnapot biztosít, az alkalmassági felmérésre.

Kollégiumi elhelyezés:
Van, a Tatabányai Kollégium – 2800 Tatabánya, Győri út 1.

Oktatott idegen nyelv:
• angol
• német
Az általános iskolában tanult nyelvet folytatja a diák, kivéve informatika ágazatban, ahol a szakmai angol
nyelv miatt, mindenki angolul tanul.

