Tájékoztató általános iskolásoknak

Iskolánkról:
Iskolánk az ország egyetlen, több mint 4 évtizedes múlttal rendelkező hajózási
szakközépiskolája. Fennállása alatt hajósok generációi kerültek ki padjaiból, így
bárhol hajózunk a világon, mindenütt találkozunk nálunk végzettekkel, akik
szívesen emlékeznek vissza az itt töltött évekre.
Akik ide jártak, abban egyetértenek, hogy nagyon jó közösségbe kerültek és jól
érezték itt magukat, mint ahogy jelenlegi diákjaink is. Ehhez a kertvárosi
környezet is hozzájárul.
Az iskola ma is segíti a végzős tanítványai munkába állását. A hajózási
társaságok számára személyzetet toborzó cégekkel fennálló jó kapcsolatunk
révén minden tanulónknak – legyen fiú vagy lány – valós esélye van arra, hogy
kellő ambícióval, idegennyelvtudás birtokában tengeri és folyami, személy– és
áruszállító hajókon dolgozhasson.

Képzéseink:
A 2016/17-es tanévben a következő osztályokat indítjuk:
1) szakközépiskolai képzés (4 éves)
(érettségire felkészítő középiskolai oktatás)
» közlekedésgépész ágazat
(kimenet: hajózási technikus,
tagozatkód:162)
» közlekedés ágazat
(kimenet: vízi közlekedésüzemvitel–ellátó, tagozatkód:161)
2) szakiskolai képzés (3 éves)
» matróz–gépkezelő szakképesítés (171)
» kishajóépítő, - karbantartó (172)

(Minden osztályban két idegen nyelvet tanulnak diákjaink, angolt és
németet.)

Felvételi feltételek:
Felvételi vizsgát nem tartunk! A felvételt az általános iskolai eredmények (a 7.
osztály év végi és a 8. osztály félévi) alapján bíráljuk el. Legalább közepes
tanulmányi eredményű tanulók jelentkezését várjuk. A 8. osztályban a félévkor
kapott elégtelen osztályzat kizáró ok. Sajátos nevelési igényű tanulók
befogadására nincs lehetőségünk!
Nyílt napok:
2015. nov. 5. az iskolahajón (regisztráció módja a honlapon
2015. nov. 17. 13.00-15.00 az iskolában (regisztráció, tájékoztató, óralátogatás)

Előkészítő tanfolyam:
2015. november 4.-től hét héten át szerdai napokon a közismereti tantárgyakból
ingyenesen
(időpont: 15:00 – 16:30).
Az előkészítő tanfolyamon való részvétel a legalább közepes eredményű tanulók
esetében a felvételi eljárásánál előnyt jelent. Jelentkezni a tanfolyam kezdetéig
lehet személyesen vagy telefonon az iskolatitkárnál.

Szakképzés
Sikeres érettségi vizsga esetén külön felvételi vizsga nélkül tanulhatnak tovább
diákjaink az iskolánkban hajózási technikusnak (1 év), illetve a közlekedés
szakmacsoportú képzésben, ágazatban résztvevő diákok közlekedésüzemvitelellátónak (1 év).

Gyakorlati oktatás!
A szakmai gyakorlati óráinkat (gépházi gyakorlat, fedélzeti munkálatok) a végzős
évfolyamokon és a szakképző évfolyamokon az Újpesti öbölben állomásozó
Hunnia iskolahajón, Sopron vontatóhajón, Hullám személyhajón valamint a
Budapesten közlekedő menetrendi és rendezvényhajókon tartjuk.
Az utolsó szakképző évben már a hajó vezetését is gyakorolhatod a Dunán.

Miért válassz minket?
» mert a hajózás életforma és hajózni jó!
» érettségi után hajózási technikusi képzési lehetőség,
» hajón töltött szakmai gyakorlat, nyíltvízi vízi mentő képzés
» szakképzés után reális esélyed van elhelyezkedni Magyarország és az
Európai Unió vezető hajós társaságainál, illetve a vízügynél, vízi rendészetnél,
honvédségnél és a vízi mentőknél,
» nyelviskolai színvonalú nyelvi laborban tanulhatsz,
» múzeum– és színházlátogatásokkal eltölthető szabadidő,
iskolai szervezésű külföldi utazásokon gyakorolhatod az idegennyelvtudásod,
» gólyatábor, kenutábor a Dunakanyarban,
» vitorlástáborok a Balatonnál,
» jó hangulatú osztálykirándulások.

Elérhetőségeink:
1131. Budapest, Jász utca 155.
Telefonszám: 340-83-46, illetve 329-92-90
FAX: 451-30-92
honlap: hajozasi.fw.hu
Email: hajozasi@hajozasi.hu
Iskolánk a facebook-on is megtalálható!
Megközelíthető:
14-es villamossal vagy a 30-as busszal
a Rokolya utcai megállótól gyalog.

