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Az intézmény 1966. óta áll jelenlegi helyén, tiszta profilú faipari iskolaként működik. Az oktatás 15
tanteremben, három informatika teremben, egy tornateremben, 8 asztalos kézi műhelyben, egy kárpitos
tanműhelyben és egy korszerűen felszerelt gépműhelyben folyik. A tanulók felkészülését a jól felszerelt
könyvtárunk is segíti. Tanulóinknak lehetősége van különféle szakmai, közismereti, kulturális és
sportversenyeken is részt venni. Az évente megtartott Szakma Kiváló Tanulója és a közismereti országos
versenyeken tanulóink eredményesen szerepelnek, ezzel erkölcsi dicsőséget szerezve intézményünknek.

Képzéseink:
Technikum (Faipari technikus):
Az ágazat megnevezése: Fa- és bútoripar
A szakma megnevezése: Faipari technikus
A szakma azonosító száma: 5 0722 08 02
A szakma szakmairányai: —
A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5
A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5
Ágazati alapoktatás megnevezése: Fa- és bútoripar ágazati alapoktatás
Kapcsolódó részszakmák megnevezése: —
Általános műveltséget megalapozó, valamint szakmai érettségi végzettséget adó érettségire és ehhez
kapcsolódó szakképesítés megszerzésére, szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra, szakirányú
munkába állásra felkészítő képzés.
1. Képzési idő: 5 év
2. A Szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) és a szakképzésről szóló törvény
végrehajtásáról szóló 12/2020 (II. 7.) Korm. rendelet (Szkr.). Az Szkt. 11. § (1) bekezdése szerint a
programtantervek tartalmát az Szkr. 13. § (2) bekezdése határozza meg.
3. Tanulható idegen nyelv: angol vagy német
4. Ösztöndíjjal támogatott képzés
5. A tanulmányi területre
- egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzdő

- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.
6. A felvételi kérelmek rangsorolása: a tanulmányi eredmények alapján történik.
7. További felvételi feltételek: pályaalkalmassági követelményeknek való egészségügyi megfelelés.

Szakképző iskola (Asztalos, Kárpitos):
Az ágazat megnevezése: Fa- és bútoripar
A szakma megnevezése: Asztalos
A szakma azonosító száma: 4 0722 08 01
A szakma szakmairányai: —
A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4
A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4
Ágazati alapoktatás megnevezése: Fa-és bútoripari ágazati alapoktatás
Kapcsolódó részszakmák megnevezése: Asztalosipari szerelő; Famegmunkáló

Az ágazat megnevezése: Fa- és bútoripar
A szakma megnevezése: Kárpitos
A szakma azonosító száma:4 0723 08 03
A szakma szakmairányai: —
A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje:4
A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje:4
Ágazati alapoktatás megnevezése: Fa- és bútoripar ágazati alapoktatás
Kapcsolódó részszakmák megnevezése: Kárpit behúzó
A Szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) és a szakképzésről szóló törvény
végrehajtásáról szóló 12/2020 (II. 7.) Korm. rendelet (Szkr.). Az Szkt. 11. § (1) bekezdése szerint a
programtantervek tartalmát az Szkr. 13. § (2) bekezdése határozza meg.
A választott szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti képzést és szakmai elméleti és
gyakorlati oktatást, valamint az érettségi vizsgára való felkészítést magában foglaló képzés.
1. Képzési idő: 3 év
2. Ösztöndíjjal támogatott képzés.
3. Tanulható idegen nyelv: angol vagy német
4. A tanulmányi területre asztalos szakképesítés esetén:
- egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzdő,
- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő,

- beszédfogyatékos tanulók is jelentkezhetnek.
5. A tanulmányi területre kárpitos szakképesítés esetén:
- egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzdő,
- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő,
- beszédfogyatékos,
- hallási fogyatékos (nagyothalló, siket) tanulók is jelentkezhetnek.
6. A felvételi kérelmek rangsorolása: a tanulmányi eredmények alapján történik.
7. További felvételi feltételek: pályaalkalmassági követelményeknek való egészségügyi megfelelés.

Szakképzést előkészítő évfolyam (orientációs fejlesztés) a fa- és bútoripari ágazati felkészítő,
szakképző iskola keretein belül
1. Képzési idő: 1 év
2. Ösztöndíjjal támogatott képzés.
3. Tanulható idegen nyelv: angol vagy német
4. A tanulmányi területre
- egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzdő,
- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő,
- beszédfogyatékos,
- hallási fogyatékos (nagyothalló, siket) tanulók is jelentkezhetnek.
5. A felvételi kérelmek rangsorolása: a tanulmányi eredmények alapján történik.
6. További felvételi feltételek: pályaalkalmassági követelményeknek való egészségügyi megfelelés.
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További részletes tájékoztatás az iskola honlapján (http://www.kaesz.hu) érhető el.

