A Bánhidai Ipari Tanoda Alapítvány

Bánhidai Ipari Tanoda
Alapítványi Szakiskola

Alapítva : 1991.
Kiemelten közhasznú szervezet
Társadalmi felügyelet:
5 fős kuratórium
3 fős felügyelő bizottság

Tatabánya
22 éve az igényes építőipari szakképzés
területén
Felvételi vizsgát az iskola nem ír ki.
Felvételi feltételek:
Az általános iskola sikeres befejezése.
Egészségügyi alkalmasság.

Bánhidai Ipari Tanoda
Alapítványi Szakiskola
Alapítva 1992.

„3 évfolyamos szakképzés"
Minden általunk oktatott szakmában
a 9.

évfolyamtól

szakképzés

(Tehát aki sikeresen befejezte az ált. isk.
8. osztályát , a 9. évfolyamon már
szakképzési tanulmányait kezdheti meg.)

OKJ szerinti középfokú szakoktatás
nappali tagozaton
►Tandíjmentes képzés ◄

OM:031984
„3 évfolyamos, "új típusú"
szakiskolai képzés
Beiskolázási kód

és

megnevezés

01

Ács

02

Festő, mázoló, tapétázó

03

Kőműves és hidegburkoló

Szezonális oktatásszervezés:
Elméleti oktatás a téli hónapokban.
Szakmai gyakorlat az aktív építőipari
hónapokban folyamatosan.
Felelősség biztosítás
Kollégiumi elhelyezés
(a tatabányai Kollégiumban- TISZKK.)

CSAK NÁLUNK:
Alapítványi Tanulmányi Ösztöndíj
3,9 tanulmányi átlageredménytől.
(3000-5000 Ft/ hó)
Kis létszámú szakmai csoportok.
Kiszámítható, tervezett számonkérés:
Negyedévente tudásszint mérés, melyet
fogadó óra követ.
-----------------------------------------------A
3 éves képzésében a második
szakképző évfolyamtól a szakmai
gyakorlati oktatás tanulószerződéses
képzési lehetősége képzési partner
céggel. Az elért tudás mérése a K-EM
Iparkamara által szervezett szakmai
gyakorlati szintmérő vizsgán, a szakmai
vizsgát megelőzően.

A tanulók a céhes hagyományoknak
megfelelően,
kis
létszámú
szakmai
csoportokban, tapasztalt, jól képzett
mesterek vezetésével sajátíthatják el a
szakmai gyakorlati ismereteket.
A szakmai gyakorlati foglalkozásokon
teljes
körű
építőipari
technológiák
elsajátítására van lehetőség a generál
kivitelezés
során,
alap
kitűzésétől
kulcsátadásig.
Tanműhelyben, unalmas, eredménytelen
zabhegyezésre ne számíts!

Nyílt nap:
2014. január 11. szombat,
9-11.óráig.
Tatabánya Május 1. park 6.

Elérhetőségeink
Az iskola levelezési címe:
2803 Tatabánya, Pf. 399.
Az oktatás helyszíne Tatabánya
Természetvédelmi körzetében található
2800 Tatabánya
Május 1. park 6.
Beiskolázásért felelős:
Demeterné Bogdándy Margit
igazgatóhelyettes
Tel.: 30/9-575-749
Igazgató: Demeter János
Mobil: 30/474-27-51
Az iskola email címe:
ipari.tanoda.92@gmail.com
Az iskola honlapja:
www.iparitanoda.hu

„Semmilyen széljárás nem felel meg
annak, aki nem tudja, hogy melyik
kikötőbe tart.”
Seneca
„Az első lépés azon az úton, hogy
az ember erős legyen, abban áll,
hogy az ember magának bevallja saját
gyengeségét.”
P. Tillich

„Ne gondold, hogy ami neked nehezedre
esik, az emberileg lehetetlen.
Inkább úgy fogd fel , hogy ami
emberileg lehetséges, és megszokott, azt
te is elérheted.”
Marcus Aurélius

