Budapesti Komplex SzC Kozma Lajos Faipari Technikum
1041 Budapest, Deák Ferenc u. 40.
Tel: +36(1)369-6655; +36(1)369-6299, E-mail: kozma@kozmafa.sulinet.hu

Tájékoztató az érettségi utáni 2 éves nappali faipari technikus
képzésről
Pályatükör:
A faipari technikus a gyártási folyamatok tervezését önállóan vagy mérnöki irányítással,
műszaki pontossággal végzi, szervezési, értékesítési feladatokat lát el, saját tervéből, rajzából
dolgozik, a tervezés a számottevő nála.
Jelentkezni az érettségi bizonyítvány másolatával és az iskola honlapjáról letöltött
jelentkezési és egészségügyi lappal lehet. A jelentkezést megteheti személyesen a tanulmányi
irodán,
vagy
elküldheti
a
kozma@kozmafa.sulinet.hu,
illetve
a
kozma.jelentkezes@gmail.com e-mail címre.
-

A jelentkezéshez, a jelentkező által kitöltött egészségügyi adatlapot kell csatolni.
A háziorvos által kitöltött adatlapot (jelentést) az iskolakezdéskor az iskolaorvos részére
kell odaadni.

Egyéb tudnivalók:
- A képzés megkezdéséhez való feltétel az érettségi bizonyítvány megléte, illetve a
képzésre irányuló orvosi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés. (Kizáró ok lehet valamely
szintű epilepszia, szívbetegség, asztma, stb…)
- Nappali munkarend szerinti képzés 25 éves korig elvégezhető, és az első államilag finanszírozott
szakma esetén ingyenes.

- A főiskola vagy egyetemi diploma nem zárja ki a képzés elvégzését.
- A képzés 2 éves, heti 5 napból áll, napi 6-8 óra formájában.
- 250 óra igazolt hiányzás túllépése esetén, a tanuló osztályozó vizsgára kötelezhető.
- 30 óra igazolatlan hiányzás túllépése esetén az iskola kizárással a tanuló jogviszonyát megszünteti.
- Családi pótlékot, árvaellátási segélyt, egészségügyi támogatást igénybe tud venni. Részletes
tájékoztatásért, kérjük, hogy tájékozódjon az illetékes Kormányhivatalnál!

- Diákigazolványt igényelhetnek, melyre járnak kedvezmélyek, mint pl.: utazási kedvezmény.
Az igénylés elindításához bármely okmányirodában egy NEK adatlapot kell kérni, és azt az iskolába
lakcímkártyával együtt be kell hozni.

- A gyakorlati vizsgára a vizsgaremek elkészítéséhez az anyagot a tanulónak kell állnia, melyet az
iskola műhelyében elkészíthet.

- Munkaruhát az iskola biztosítja.
- A tankkönyv 2 évre kb. 20.000,-Ft.
- Amennyiben érettségit még nem szerzett, akkor kérvényt kell írni az igazgatónak, hogy jelentkezni
szeretne a képzésre, és érettségi törzslapkivonattal együtt ezt kell megküldeni iskolánknak. Az
igazgató a felvételét engedélyezheti azzal a feltétellel, hogy októberig sikeres érettségi vizsgát kell
tennie. Hogyha határidőig nem teljesíti, a tanulói jogviszonyát kizárással megszüntetjük.

