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•

GYŐRI SZC GÁBOR LÁSZLÓ ÉPÍTŐ- ÉS FAIPARI
SZAKKÉPZŐ ISKOLA

•

9024 Győr, Nádor tér 4.
FA-ÉS BÚTORIPARI ÁGAZAT
SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉS

Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Fa-és bútoripari ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség
megszerzésével zárul.
Az asztalos egy olyan faipari szakma, amelyet a hagyományos kézműves
munka mellett a gépi technológia, a digitalizáció jellemez. Az asztalos
különböző rendeltetésű és szerkezetű bútorok, nyílászárók és belsőépítészeti
munkák elkészítését, szerelését, javítását és felújítását végzi.
Kompetenciaelvárás:
Kreativitás,
önállóság,
precizitás,
igényesség,
problémamegoldó
képesség,
felelősségvállalás,
rugalmasság, csapatmunka.

megbízhatóság,
fegyelmezettség,

A szakképzettséggel rendelkező:
o
o
o
o
o
A SZAKMA ALAPADATAI
• Az ágazat megnevezése: Fa-és bútoripar
• A szakma megnevezése: Asztalos
• Szakma azonosító száma: 4 0722 08 01

o
o
o
o

ellenőrzi a munkavégzés feltételeit, helyszíni méréseket végez;
értelmezi a gyártási dokumentáció tartalmát és használja a
szakmai alapfogalmakat;
biztosítja és ellenőrzi a szükséges anyagokat és eszközöket;
faipari, asztalosipari alapszerkezeteket készít, helyszíni
szerelést végez;
különböző funkciójú bútorokat (asztalok, ülő- és fekvő bútorok,
szekrények, kiegészítő bútorok) készít,
összeszerel, beszerel, felújít;
ajtókat és ablakokat, lépcsőt, faburkolatokat gyárt, beépít, javít;
egyéb faipari és asztalosipari termékeket gyárt;
működteti
a
munkavégzéshez
szükséges
gépeket,
berendezéseket, mérőeszközöket;

o

együttműködik a faipari- és társszakmák egyes területeinek
képviselőivel, szakembereivel.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret alkotni, a fával dolgozni.
Dolgozhat alkalmazottként, vagy vezetheti saját vállalkozását.

▪

Szakképző iskolai képzésekre egyéb pszichés fejlődési – súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási – zavarral küzdő,
valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő
tanulók is jelentkezhetnek.

SZAKKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ
AZ OKTATÁS JELLEMZŐI
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

9. évfolyamon ágazati felkészítés az iskolában,
9. évfolyamon ágazati alapvizsga,
A szakmai oktatás a 10. évfolyamtól a 11. évfolyam végéig tart
elsődlegesen duális képzőhelyen,
Az első idegen nyelv az angol nyelv vagy a német nyelv,
10.
évfolyamtól
a
szakmai
oktatás
szakképzési
munkaszerződéssel a duális képzőhelyen, vagy az ágazati
képzőközpontban,
Komplex szakmai vizsgával, szakmai végzettséggel zárul,
A képzés befejezése után lehetőség a 2 éves érettségi vizsgára
felkészítő évfolyamra esti munkarendű képzésben.

JELENTKEZÉS ÉS FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK
▪
▪

▪

▪

A 8. osztály eredményes elvégzése után 14 éves kortól
jelentkezhetnek ezekre a képzésekre a tanulók
Az intézményünkbe jelentkező tanulóknak NEM KELL RÉSZT
VENNI központi felvételi írásbeli vizsgán! A tanulók az általános
iskola 5. 6. 7. év végi és 8. félévi - valamennyi tantárgyból képzett átlaguk alapján kerülnek rangsorolásra.
Tantárgyi felmentés esetén csak az osztályozott tantárgyak átlagát
számítjuk. A felmentett tanulónak a jelentkezési lapjához csatolni kell
az érvényes szakértői vélemény hiteles másolatát és az általános iskola
igazgatója által kibocsátott, a felmentésre vonatkozó határozatát.
Felvételi eljárás során az azonos átlagot (két tizedes jegyre kerekítve)
elért tanulók közül a felvételi rangsornál azok a tanulók élveznek előnyt,
akiknek a 8. félévi eredménye jobb.

Minden tanuló az ágazati alapozó oktatás időtartamára jogosult szakképzési
ösztöndíjra a feltételek teljesülése esetén.
Szakmai oktatás esetén csak akkor jogosult a tanuló szakképzési ösztöndíjra,
ha tanulmányait nem szakképzési munkaszerződéssel folytatja duális
képzőhelyen, a feltételek teljesülése esetén!
JELENTKEZÉSI
LAP
KITÖLTÉSÉHEZ
INFORMÁCIÓK ÖSSZEFOGLALVA

SZÜKSÉGES

Tagozatkód: 0222
Telephelykód: 013

Indítható osztályok száma: 1,5 osztály
Felvehető tanulók száma: 36 fő
Felvételi írásbeli vizsga: nem kell részt venni
Pontszámítás menete: általános iskolai tanulmányi eredményből
képzett átlag alapján rangsorolva

