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A mezőgazdasági gépésztechnikus ágazati képzés
során a tanulók 5 év alatt felkészülnek a közismereti

zésére, a mezőgazdasági gépek és berendezések
gazdaságos, a korszerű követelményeknek megfelelő
üzemeltetésére, azok szakszerű karbantartására és
javítására.
A képzés során a „T” mezőgazdasági vontató jogosítvány megszerzése követelmény, melynek megszerzésére díjmentes tanfolyamon van lehetőség iskolánkban,
csupán a vizsgadíjakat kell fizetni.

Csurgó, Iharosi u. 2.
Tel: 82/471-353
Email:

Tanulóink rendszeresen, nagy sikerrel (országos és regionális helyezések) vesznek részt a különböző szakmai
tanulmányi versenyeken.

kolping.nagyvathy.titkarsag@gmail.com

Honlap: www.kolping-nkicsurgo.hu
2013. szeptember 1-jén a Nagyváthy Középiskola a
KOSZISZ fenntartásába került.
Képzési kínálatunk a helyi és térségi sajátosságokat
figyelembe véve nyújt szakmai perspektívát. Az iskola
dübörgő tangazdasága gyakorlati, életszerű és szakmai
tudást kínál az elhelyezkedés érdekében. Tanulóinkat a
munkaerőpiacon keresik és sikeresen készítjük fel a
továbbtanulni vágyókat is.

pedagógiai munkatárs (humán) képzésben a humán tudományok alapjait sajátítják el a tanulók, ezért a
humán tantárgyak óraszáma nagyobb, mint az alaptantervben. A személyiségközpontú szemléletmód, az önismeret és önművelődés, valamint a tudatos pályaválasztás elősegítését biztosítják a szakmai alapozó, valaA

és a szakmai érettségi vizsgára, egyben mezőgazdasági gépésztechnikus OKJ szakmát szereznek. Ezen
a szakon a diákok egy idegen nyelvet tanulnak. A
képzéshez kapcsolódó kötelező érettségi vizsgatárgy
a mezőgazdasági alapismeretek.

Magyarország első és egyetlen modellkészítő és kiállító
iskolája vagyunk az Axiál Kft. támogatásával.
A 2022-23-as tanévben iskolánk a következő továbbtanulási lehetőségeket ajánlja az általános iskola 8.
osztályát végző tanulóknak:
Kód

Képzési forma A tagozat neve

Keret
(fő)

22

Technikum

Mezőgazdasági gépésztechnikus

16

23

Technikum

Pedagógiai munkatárs (Humán)

18

32

Szakképző iskola Gazda

16

33

Szakképző iskola Mezőgazdasági gépész

36

34

Szakképző iskola Hegesztő

16

35

Szakképző iskola Ipari gépész

16

36

Szakképző iskola Szociális ápoló és gondozó

16

A szakmai képzés célja olyan műszaki, mezőgazdasági és közgazdasági ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek az általuk vezetett
kisebb gazdasági egység önálló irányítására, ellenőr-

mint az érettségi vizsgára felkészítő tantárgyak. Kiemelt feladatnak tekintjük a továbbtanulásra való felkészítést is. A képzés során a tanulók 5 év alatt felkészülnek a közismereti és a szakmai (oktatási alapismeretek)
érettségi vizsgára, és egyben pedagógiai munkatárs
OKJ-s szakmát szereznek.

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉSEINK
Gazda: Egy teljesen új szakma elsajátítására nyújt lehetőséget, mely mezőgazdasági vállalkozóvá vagy őstermelővé váláshoz teljes körű adminisztratív és gyakorlati gazdálkodási tudást ad. Az uniós pályázatok
benyújtásához ez a szakképesítés többlet pontot jelent.
A képzés során a „T” mezőgazdasági vontató jogosítvány megszerzése követelmény, melynek megszerzésére díjmentes tanfolyamon van lehetőség iskolánkban,
csupán a vizsgadíjakat kell fizetni.
A képzés időtartama 3 év.
A mezőgazdasági gépész képzés során a családi gazdálkodónál ismertetetteken túl
olyan
tudást
nyújtunk, amelyek birtokában
a tanuló képes
lesz általános és
speciális szakmai gyakorlati,
gépüzemeltetési,
gépüzemfenntartási feladatok elvégzésére, valamint
ismereteket szerez a üzemeltetéshez szükséges alapvető
szerelési tevékenységről. A képzés során a „T”
mezőgazdasági vontató jogosítvány megszerzése
követelmény, melynek megszerzésére díjmentes
tanfolyamon van lehetőség iskolánkban, csupán a
vizsgadíjakat kell fizetni.
A képzés időtartama 3 év.

A
hegesztő
keresett
a
gépészetben, és
széles kör- ben
alkalmazott a
szereléstechnikában.
A tanulók elsajátítják a hegesztéshez alkalmazott kézi, gépi szerszámok, berendezések, mérő és ellenőrző eszközök, készülékek, segédeszközök működését, alkalmazását.
A képzés időtartama 3 év.

NYÍLT NAPOK:
2021. november 16 – 18.
Előzetes bejelentkezés alapján
óralátogatásilehetőséget biztosítunk!
További információkat személyesen, vagy telefonon:
a gimnáziumi és a szakgimnáziumi képzésről az
igazgatótól, a szakközépiskolai képzéssel kapcsolatban a szakmai igazgatóhelyettestől lehet kérni.

Az ipari gépész (lakatos) feladata az iparban használt
gépek, berendezések javítása, karbantartása, az üzemszerű működésük biztosítása. E tevékenységekkel
összefüggésben alkatrészfelújítási, szerelési, beüzemelési feladatokat, illetve adminisztrációs tevékenységeket is végeznek, tanulnak a diákok. Az elmúlt
években több országos helyezést értek el diákjaink.
A képzés időtartama 3 év.
A szociális ápoló és gondozó ápolási, gondozási alapfeladatokat lát el, felméri a fogyatékkal élő, valamint
az idős emberek szükségleteit. A szakmai képzés során jogi, pszichológiai, egészségügyi, ápolási, gondozási ismereteket sajátítanak el a tanulók. A gyakorlatot szociális otthonokban végzik, ahol gyakorlati ösztöndíjat kapnak.
A képzés időtartama 3 év.
facebook
www.facebook.com/nagyvathy.kozepiskola.csurgo
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KOLLÉGIUM
Az iskolánk mellett működő kollégiumban 150 fő
elhelyezésére van lehetőség. A szobák négyágyasak, egy–
egy lakóegység két szobából áll. A szobákat diákok teszik
otthonossá. A kollégium nem csak szállást nyújt lakóinak,
hanem igyekszik olyan programokat szervezni számukra,
melyek biztosítják a szabadidő hasznos és kulturált eltöltését
is úgy, hogy a tanulásra is optimális idő maradjon.
A diákok tanulócsoportokban készülnek az órai munkákra
csoportvezetőik irányításával, segítségével. Lehetőséget
biztosítanak a tehetséggondozásra, a gyengébb tanulók
felzárkóztatására.
Kollégiumi díj nincs, diákjaink a napi háromszori étkezést
fizetik.

