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SZAKISKOLAI KÉPZÉSI AJÁNLATUNK 
 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény előírásainak megfelelően a szakiskoláknak három, – az 
adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti képzést, valamint szakmai 
elméleti és gyakorlati oktatást magában foglaló – kizárólagosan szakképzési évfolyama van. 
A közismereti oktatás a szakiskolai közismereti kerettanterv alapján folyik. A 11. évfolyam 
végén sorra kerülő szakmai vizsgára történő felkészítésre a szakképzési törvény határoz meg 
rendelkezéseket. 
 
Iskolánk a 2014/2015. tanévre az alábbi – a 2012-ben módosított Országos Képzési Jegyzék 
szerinti – szakképesítésekre hirdet felvételt és készít fel: 
 
    11-es kód Asztalos 
    12-es kód Ács 
    13-as kód Festő, mázoló, tapétázó 
    14-es kód Kőműves és hidegburkoló  
 
Az intézmény telephelyi kódja: 001 
 
A felvétel feltételei: 

- az általános iskola 8. évfolyamának eredményes teljesítése, 
- a választott szakmára előírt egészségügyi alkalmasság, melynek vizsgálatát a 

beiratkozás előtt az iskola saját ifjúsági orvosa végzi el, 
- a felvehető létszám a meghirdetésre kerülő szakmánként 24-24 fő. 

 
 
A felvételi eljárás rendje: 

- a továbbtanulási Jelentkezési lap iskolánkba érkezésének határideje: 2014.02.14. 
- az iskola felvételi vizsgát (írásbeli vagy szóbeli) nem tart, 
- a felvételi kérelmek elbírálása az általános iskola 8. évfolyama félévi tanulmányi 

eredményének rangsora alapján a Középfokú Intézmények Felvételi Információs 
Rendszerének (KIFIR) javaslata figyelembe vételével történik. 

 
 



 
 
 
 
 
Egyéb megjegyzés: 

- az iskola érettségi vizsgára nem, csak az adott szakma szakmai vizsgájára készít fel, de 
a köznevelési törvény szerint a szakmai vizsga letételét követően a tanuló két év alatt 
középiskolában készülhet fel az érettségi vizsgára; 

- a tanulmányi területekre integrált képzés keretében enyhén értelmi- és 
beszédfogyatékos, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 

 
* 

Minden – az iskolába felvételt nyert – tanuló részére gyakorlati oktatási munkahelyet az 
iskolánkkal egy telephelyen működő Bau-Extra Oktatási és Szakképzési Kft-nél biztosítunk. 
A gyakorlati képzés keretében a kft. ellátja a tanulókat:  

 munkaruhával, bakanccsal, 
 védőruhával, védőfelszereléssel, 
 kéziszerszámokkal, biztosítja a kisgépek használatát, 
 étkezési hozzájárulással,  
 tisztálkodási eszközökkel,  
 telephelyen kívüli munkavégzés esetén a telephelyről történő ki- és 

visszaszállítással, 
 felelősségbiztosítással. 

 
A tanulmányok idejére – már a 9. évfolyamtól kezdődően – lehetőség van tanulószerződés 
megkötésére, melynek keretében a tanulók gyakorlati képzőhely által biztosított pénzbeli 
támogatása elérheti a mindenkori minimálbér 20 %-át. 
 

* 
A Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság által kijelölt szakmákban (pl. a 2013/2014. 
tanévben a kőműves és ács, állványozó szakmákban) a tanulmányi eredménytől függő 
10.000 - 30.000 Ft/hó nagyságrend közötti tanulmányi ösztöndíjban részesülhetnek 
tanulóink. 

 
* 

Kollégiumi elhelyezést az igénylőknek a társintézmények kollégiumaiban tud biztosítani az 
iskola, mely igényt a jelentkezési lapon kell jelezni. 
 
 
 
Szombathely, 2014. január 9.                                               
                                                                                              Az iskola vezetősége 
 
 
 


