Tájékoztató általános iskolásoknak

ISKOLÁNKRÓL
Iskolánk az ország egyetlen, öt évtizedes múlttal rendelkező hajózási iskolája. 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 kapcsolatunk révén minden tanulónknak – legyen lány vagy fiú – valós esélye
van arra, hogy kellő ambícióval, idegennyelv tudás birtokában tengeri vagy folyami, személy– és
áruszállító hajókon dolgozhasson.
Az iskolánkat választó tanulóknak igény és szükség szerint kollégiumi elhelyezést biztosítunk.
Képzéseink
A 2018/2019-es tanévben a következő évfolyamokat indítjuk.
1) SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS
 hajós osztály – 4 évfolyam - tagozatkód: 0162
 hajós osztály - 1 év nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyam - tagozatkód: 0164
 szállodahajós osztály – 4 évfolyam - tagozatkód: 0163
 szállodahajós osztály – 1 év nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyam - tagozatkód: 0165
Helyi tantervünk az alábbi kerettantervekre épül:
 az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról szóló 22/2016. (VIII. 25.) EMMI
rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről
 A szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet
Iskolánkban oktatott idegen nyelvek:
 Fő nyelv - angol vagy német
 Szakmai nyelv – német
Sajátos nevelési igényű tanulókat / a hajózás orvosi előírásai miatt / nem áll módunkban felvenni.
A benyújtott felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai:
 Tanulmányi eredmények /a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredményei/ és
pályaorientációs beszélgetés alapján.
További felvételi feltételek:
 Egészségügyi alkalmassági követelményeknek /hajóorvosi/ való megfelelés.

Az Országos Képzési Jegyzék besorolása szerint a szakmai oktatás ágazatának területe:
XXII. Közlekedésgépész
Az Országos Képzési Jegyzék besorolása szerint a szakmai oktatás területe:
13. Közlekedés szakmacsoport
Az érettségire épülő szakképzés befejezését követő, eredményes szakmai vizsga esetén Hajózási
technikus szakképesítés szerezhető.
2) SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS
 Hajós szakmunkás – 3 évfolyamos képzés - tagozatkód: 0171
 Kishajóépítő- és karbantartó – 3 évfolyamos képzés - tagozatkód: 0172
A szakképzés befejezése után választható + 2 év /érettségire felkészítés/
Helyi tantervünk az alábbi kerettantervekre épül:
 az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról szóló 22/2016. (VIII. 25.) EMMI
rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről
 A szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet
Az iskolánkban oktatott idegen nyelvek:
 Hajós szakmunkás – angol és német szakmai nyelv
 Kishajóépítő - és karbantartó – angol szakmai nyelv
Sajátos nevelési igényű tanulókat / a hajózás orvosi előírásai miatt /, nem áll módunkban felvenni.
A benyújtott felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai:
 Tanulmányi eredmények /a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredményei/ és
pályaorientációs beszélgetés alapján.
További felvételi feltételek:
 Hajós egészségügyi alkalmassági követelményeknek /hajóorvosi/ való megfelelés.
 Kishajó építő- és karbantartó – pályaalkalmassági vizsgálat
Az Országos Képzési Jegyzék besorolása szerint a szakmai oktatás ágazatának területe:
XXII. Közlekedésgépész ágazat.
Az Országos Képzési Jegyzék besorolása szerint a szakközépiskolai Hajós szakmunkás és
Kishajóépítő- és karbantartó szakmai oktatás területe:
13. Közlekedés szakmacsoport.
3) Szakképzés
 Hajózási technikus – 1 évfolyamatos /4 éves, hajós évfolyamon érettségit szerzettek
részére/.
 Hajózási technikus – 2 évfolyamatos/ szállodahajós és más középiskolában érettségit
szerzettek részére/
 Vasútforgalmi szolgálattevő – 2 évfolyamatos /érettségivel rendelkezők részére/
Helyi tantervünk az alábbi kerettantervre épül:
 A szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet

Iskolánkban oktatott idegen nyelv:
 Hajós szakmai nyelv – német nyelv
 Vasútforgalmi szolgálattevő szakmai német vagy angol nyelv
Sajátos nevelési igényű tanulókat / a hajózás orvosi, a vasút pályaalkalmassági előírásai miatt / nem
áll módunkban felvenni.
A benyújtott felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai:
 Érettségi eredménye és pályaorientációs beszélgetés alapján.
További felvételi feltételek:
 Hajós egészségügyi alkalmassági követelményeknek /hajóorvosi/ való megfelelés.
 Vasútforgalmi szolgálattevő – pályaalkalmassági vizsgálat
Az Országos Képzési Jegyzék besorolása szerint a hajós szakmai oktatás területe: XXII.
Közlekedésgépész ágazat
A szakképzés befejezését követő, eredményes szakmai vizsga esetén Hajózási technikus
szakképesítés szerezhető.
Az Országos Képzési Jegyzék besorolása szerint a vasútforgalmi szolgálattevő szakmai oktatás
területe: XL. Közlekedés, Szállítmányozás és Logisztika ágazat
A szakképzés befejezését követő, eredményes szakmai vizsga esetén Vasútforgalmi szolgálattevő
szakképesítés szerezhető.
NYÍLT NAPOK
2017. november 9-én az iskolahajón 10 óra (1138 Budapest, Váci út 200. Újpesti öböl)
2017. november 13-án az iskolában 10. óra (1131 Budapest, Jász utca 155.)
A nyílt napokon való részvétel regisztrációhoz kötött.
A részvételi szándékot a részvételi lap kitöltésével lehet jelezni, melyet az
iskola.hajozasi@gmail.com címre kell megküldeni.
Előkészítő tanfolyamok:
2017. november 15-tól december 6-ig ingyenesen tartunk heti rendszerességgel előkészítő
foglalkozásokat közismereti tantárgyakból, amelyeket szerdai napokon 15:00 – 16:30 között
szervezünk.
Jelentkezni a tanfolyam kezdetéig lehet személyesen, vagy telefonon az (1)340-83-46 telefonszámon
lehet.
Sikeres érettségi vizsga esetén diákjaink jogfolytonosan tanulhatnak tovább iskolánkban Hajózási
technikusnak +1 év alatt.
A tanulmányok alatt több szakmai képesítés szerezhető

A szakgimnáziumi oktatás keretén belül az alábbi szakmai képesítések megszerzésére van lehetőség:
 képesített matróz,
 személyhajózási elsősegélynyújtó,
 hivatásos kisgéphajó vezető,
 hajózási üzemeltetési vezető.
Megszerezhető továbbá e képzés keretei között még a
 nyíltvízi vízimentő vagy medencefelügyelő,
Egyedülálló módon a szakközépiskolai képzés időtartama alatt a Hajós szakmunkás szakképesítésen
belül 3 év alatt az alábbi szakmai képesítések megszerzésére van lehetőség:
 képesített matróz,
 személyhajózási elsősegélynyújtó.
Megszerezhető továbbá
 a nyíltvízi vízimentő,
 medence felügyelő,
Kedves nyolcadikos Lányok és Fiúk!
Miért válasszatok minket?
 MERT:
 a hajózás egy életforma és hajózni jó! 
 a képzés során több szakmai képesítést is szerezhetsz, amelyekkel nagyon könnyen lehet
munkát találni Magyarország és az Európai Unió vezető hajós társaságainál, illetve a
vízügynél, a vízi rendészetnél, a honvédségnél, a vízi mentőknél és a kikötőkben is;
 érettségi után egy év alatt Hajózási technikus szakképesítést szerezhetsz;
 hajón töltheted a szakmai gyakorlatot, így sok szép helyre eljuthatsz;
 iskolai szervezésű külföldi utazásokon gyakorolhatod az idegen nyelvtudásodat;
 gólyatábor, évente megszervezett kenutábor a Dunakanyarban;
 vitorlástáborok a Balatonnál;
 jó hangulatú osztálykirándulások;
 családias, odafigyelő légkör.
HAJÓZNI MUSZÁJ - TENGERNYI ÉLMÉNY VÁR!
1131 Budapest, Jász utca 155.
Telefonszám: (1)340-83-46, illetve 329-92-90
honlap: www.hajozasi.hu
Email: iskola.hajozasi@gmail.com
www.facebook.com/MagyarHajozasi

