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Képzési profilunk:
A Kontawig Műszaki Szakközépiskola a műszaki szakemberképzés bázisa, ahol a
választott szakma sajátosságait a legújabb elvárásokhoz igazodó eszközparkon, sikerorientált
szellemben sajátíthatják el.
A képzés során megszerezhető szakmák mindegyike hiányszakmának számít, ami
biztos elhelyezkedést jelent. A pályakezdéshez, munkavállaláshoz a Kontawigben szerzett
szakképesítés kiváló ajánlólevél és megfelelő alap a karrierépítéséhez.
A hiányszakmákban minden tanuló a tanulmányi eredményétől függően szakképzési
ösztöndíjat kaphat tanulmányai alatt tizenkét hónapon keresztül, amelynek mértéke 10.00035.000 Ft lehet.
Az első szakképzési évfolyam kezdetétől fogva a gyakorlati képzést végző szervezet
tanulószerződést köt a képzésben résztvevő tanulóval. A tanulószerződés teljes
időtartamára a tanulót minden hónapban - beleértve az oktatási szüneteket is - pénzbeli
juttatás illeti meg. Tanulószerződés alapján a pénzbeli juttatás maximális mértéke havonta a
mindenkori minimálbér 18 %-a

A Kontawig Műszaki Szakközépiskola magán köznevelési intézmény. A képzés
minőségének és színvonalának emelt szintű biztosításához a szakképző iskola térítési díjat
szed, melynek mértéke 60 000 Ft/tanév.

A szakközépiskolai képzés főbb jellemzői és célkitűzései:







a 9. évfolyamtól a közismereti tantárgyak oktatása mellett szakmai képzés folyik;
a szakképzés során a tanulók gyakorlati képzése az iskola partnervállalatainál,
gyakorlati képzőhelyeken történik;
a teljes szakmai képzés során 30 %-ban elméleti oktatás és 70 %-ban szakmai
gyakorlat a jellemző;
meghatározó célnak tekintjük, hogy tanulóink az általános műveltség és a szakmai
ismeretek birtokában mind a munkaerőpiacon mind az élethosszig tartó tanulásban
sikeresen érvényesülhessenek;
a sikeres OKJ-s szakmai vizsga után támogatjuk az érettségi megszerzését;
a 3 éves szakképzés után lehetőség van 2 év alatt az érettségi megszerzésére (3+2
évfolyamos szakközépiskolai képzés).

Honnan tudod, hogy a Kontawig az ideális választás számodra?






fontosnak tartod a jövőd,
kulturált környezetben szeretnél tanulni,
biztos elhelyezkedést garantáló szakmát szeretnél tanulni,
Magyarországon és külföldön egyaránt keresett szakmát akarsz elsajátítani,
európai színvonalú nagyvállalatoknál akarsz gyakorlatot szerezni

Tanulmányi területeink a 2018/2019. tanévre:
1) 0001 Gépi forgácsoló
3+2 évfolyamos szakközépiskolai képzés, angol vagy német nyelv elsajátításával.
A gépi forgácsoló feladata fémből, színesfémből és nemfémes anyagokból
különféle geometriai kialakítású munkadarabok forgácsoló gépeken (eszterga-;
maró-; köszörűgép, CNC gépek) történő elkészítése, gyártása adott műszaki rajz,
műhelyrajz alapján.
2) 0002 Villanyszerelő
3+2 évfolyamos szakközépiskolai képzés, angol vagy német nyelv elsajátításával.
A villanyszerelő fő feladata a villamos fogyasztók áramellátásához szükséges
vezetékrend-szer kiépítése és javítása. A villanyszerelő egyszerűen
majdnem mindenhol ott van, ahol az áramforrás két sarka között történik valami. A
villamos gépek és javítása ugyancsak az ő dolga. A jövőben olyan
szakemberekre lesz szükség, akik képesek az elektronikus vezérlőegységekkel
felszerelt készülékek vagy berendezések üzembe helyezésére és
beszabályozására.
Tanulóink
számára
biztosítjuk
az
intelligens
épületautomatizálási rendszerek telepítésének és programozásának megismerési
lehetőségét.

Kollégium:
A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium korszerűen felújított
kollégiumában minden felvételt nyert fiú elhelyezésére lehetőség van.

Nyílt nap: 2017. november 24. (9:00 órától) és
A nyílt nap alkalmával megismerkedhetnek az iskola képzéseivel, megtekinthető az
iskola és a kollégium épülete, szaktantermei, kollégáink és az intézmény vezetője
válaszolnak a felmerülő kérdésekre.
A nyílt napon kívül előzetes egyeztetés után az érdeklődők rendelkezésére áll az
iskola pályaválasztási felelőse és igazgatója is.

Felvételi információk:
A felvételi kérelmek elbírálásakor kizárólag a tanulmányi eredményeket vesszük
figyelembe. A tanulmányi eredmények meghatározásánál a 6–7. év végi és 8. félévi
magyar nyelv, matematika, történelem, idegen nyelv; és a 7. év végi és 8. félévi fizika
tantárgyakat vesszük figyelembe.


Elérhető pontszám: 70 pont

Az iskolába jelentkezők részére a szakirányok szerinti egészségügyi, pályaalkalmassági
vizsgálat elvégzése kötelező.


Jelentkezési lapok továbbítási határideje: 2018. február 19.

