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2014/2015-ös tanévre megfelelő létszám esetén az alábbi szakmákban indít képzéseket nappali rendszerben: 

8 osztályt végzett fiataloknak: 

Szakma: Tagozatkód: 

Asztalos 01 

Ács 02 

Festő, mázoló és tapétázó 04 

Kőműves és hidegburkoló 03 

Épület-, és szerkezetlakatos  05 

Női szabó 06 

Duális képzés keretében (közismereti kerettanterv alapján), képzési idő 3 év.  

A képzésben való részvétel feltétele: 

Az általános iskolai 8. osztály eredményes befejezéséről szóló bizonyítvány megléte; 

Egészségügyi alkalmasság. 

Iskolánk felvételi vizsgát nem szervez. A képzéseink 3 éves szakiskolai képzések, szakiskolai közismereti kerettanterv és a 2012. 
augusztusban elfogadott OKJ-hez kiadott képzési programok alapján.  

A közismereti képzés kompetencia fejlesztési területei: 

Olvasás-szövegértés, kommunikáció, informatika évi 36 órában, mindhárom képzési évfolyamon, informatikából elsősorban a 
szakmai számítások, költségvetés-tervezés, e-irodai alkalmazások alkalmazására felkészítéssel; 

Természetismeret évi 36 órában, mindhárom képzési évfolyamon, elsősorban a szakmai képzés jellegének megfelelő kémiai, 
fizikai, biológiai ismeretekkel megerősítve; 

Társadalomismeret évi 36 órában, mindhárom képzési évfolyamon, elsősorban vállalkozói, önérdek-érvényesítési képességek 
fejlesztésével megerősítve; 

Testnevelés heti 3+2 órában, felmenő rendszerben, uszodahasználati lehetőséggel; 



Német idegen nyelv évi 72 órában, mindhárom képzési évfolyamon, elsősorban a korábbi tanulmányokra épülő nyelvi képzés, 
szakmai szókincsfejlesztéssel; 

Matematika évi 36 órában, mindhárom képzési évfolyamon elsősorban azokat a matematikai képességeket erősítve, amelyek a 
szakmai számításokhoz, a pontos méréshez, szerkesztésekhez elengedhetetlenek, 

Az osztályfőnöki nevelőmunka fontos nevelési célkitűzése, hogy a kezdő évfolyamon a lemorzsolódást csökkentő közösségi 
összetartást erősítsük. 

Az első tanév elején a tanulóink tanulási nehézségeinek felderítésében külső szakértői támogatást is igénybe veszünk szükség 
szerint (Nevelési Tanácsadó), és a fejlesztési javaslatok alapján próbáljuk segíteni a tanulási hátrányok csökkentését. 

Az iskola fenntartója a Baptista Szeretetszolgálat.  

Iskolánk tanulói rendszeresen és eredményesen vesznek részt a Szakma Kiváló Tanulója országos tanulmányi versenyen. Az 
elmúlt tanévek során, még minden tanévben voltak olyan tanulóink, akik az országos versenyen szakmai bizonyítványt szereztek. 

Gyakran nyernek tanulóink 5-8 hetes külföldi szakmai gyakorlatra lehetőséget, és a hátrányos helyzetű tanulóink számára az 
Útravaló Út a szakmához ösztöndíj-pályázaton is részt veszünk. 

Gyakorlati képzés a MESTER Szakképzési Átképzési és Szolgáltató Kft 7100 Szekszárd Tartsay Ipartelep 3. és Bonyhád Rákóczi u. 84. 

tanműhelyeiben. 

Juttatások: a törvény által előírtak szerint; havi ösztöndíj, étkezési utalvány, kisgépek használata, munkaruha, védőfelszerelés.  

Bővebb felvilágosítás az iskolában személyesen, vagy telefonon: 74/511743. 

Nyílt napok az iskolában és a gyakorlati képzőhelyen: 2013. december 12. és 2014. január 17. 


