MIÉRT CSORNA?
MIÉRT A KOSSUTH?


A Rábaköz szívében könnyen megközelíthető iskola és gyakorlati helyek.



Felkészült pedagógusgárda gondoskodik a diákok színvonalas szakmai
képzéséről.



Aránylag kis létszámú intézményben
családias légkörben tanulhatnak diákjaink.



Minden igényt kielégítő iskolai tanműhely illetve tankonyha áll rendelkezése, ahol a gyerekek könnyedén
elsajátíthatják az alapkészségeket.



Hiányszakmák esetén akár 35.000 Ft
ösztöndíj már a 9. évfolyamon is!



A megyében másodikként, a forgácsoló és az ipari gépészek vállalati
tanműhelyben dolgozhatnak tanulószerződéssel, így jogosultak munkaruhára, étkezési utalványra, illetve
fizetésre, amely a minimálbér 20%a.



A távolabbról érkező diákoknak kolléNYÍLT NAP:
2018. november, 16. 14:30
2018. november, 19. 14:30

Győri Szolgáltatási SzC

Csornai
Kossuth Lajos
Szakközépiskolája
OM azonosító: 203038
H-9300 Csorna, Kossuth u. 30.
Tel.: 06-96/261-460
szakisk@kossuth-csorna.sulinet.hu
www.kossuth-csorna.hu
Facebook.com/kossuthcsorna

MEGHIRDETETT SZAKMÁINK:
0801 CUKRÁSZ
34 811 01
0802 SZAKÁCS
34 811 04
0803 GÉPI FORGÁCSOLÓ34 521 03
0804 IPARI GÉPÉSZ 34 521 04
0805 ELADÓ
34 341 01

3 ÉV
3 ÉV
3 ÉV
3 ÉV
3 ÉV

DIÁKÉLET:
A tanulás mellett iskolánkban aktív diákélet folyik. Kezdve a tanév eleji 9. osztályosok
beavatásával egészen a tanévet lezáró sport
illetve diáknapig rendszeresek a diákságot megmozgató rendezvények, melyek a diákönkormányzat társszervezésében valósulnak meg.
Ilyenek például az őszi iskolai kirándulás, a téli
vásárok látogatása Bécsben, nyári tematikus
tábor.
Intézményünk diákságát, valamint a pedagógusok munkáját lelkiismeretes szakemberek segítik a rendőrség a védőnői szolgálat valamint a csornai Margit Kórház orvosai személyében. AHA

TANULMÁNYOK:
A felvételt nyer 9. évfolyamos tanulók
gyakorlatát az intézmény keretei között szervezzük meg. Ez alól a gépész tanulók kivételek, mivel az ő gyakorlatuk már az első héttől vállalati
tanműhelyben történik. A gyakorlat alatt elsajátítják szakmájuk leg alapvetőbb fortélyait, megismerkednek szerszámokkal, eljárásokkal, majd
a tavaszi időszakban szintvizsgán kell bizonyítaniuk tudásukat, illetve rátermettségüket a választott szakma iránt.
10. illetve 11. évfolyamon tanulóink részt
vesznek, elméleti és gyakorlati képzéseken egyaránt. Ez idő alatt lehetőségük nyílik szakmájukat a lehető leg elmélyültebben elsajátítani. Tudásukat szakmai versenyeken is összemérhetik.
A 11. évfolyam szakmunkás vizsgával

zárul. Utána 2 év felkészítés érettségire—
Választható lehetőség.

ÖSZTÖNDÍJ:
Hiányszakmát tanulók esetén állami ösztöndíjrendszer bíztatja tanulóinkat
a lehető legjobb eredmény elérésére. Tanulmányaik alapján akár havi 35.000 Ft
támogatásban is részesülhetnek, de
szeptembertől minden tanuló részére biztosít az állam 10.000 Ft kezdő ösztönzést.
Második félévtől aztán tanulmányi eredmény alapján változhat az ösztöndíj mértéke.

