PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
A Csepeli Erőmű Szak és Átképző Kft (CSERTSZAK Kft) a 8. osztályt végzett, 14. életévüket a
tárgy év december 31-ig betöltött tanulók részére ingyenes továbbtanulási lehetőséget
biztosít gyakorlati képzésre az alábbi szakmákban:
Parkgondozó (parképítő- és fenntartó
Szobafestő
technikus)
Kerti munkás
Famegmunkáló
Élelmiszer, vegyi áru és gyógynövény eladó
Textiltermék összeállító
Asztalosipari szerelő
Lakástextilkészítő
Gyorséttermi eladó
Mézeskalács készítő
Tanulószerződéssel foglalkoztatott tanulók juttatásai:
-

A Kft. biztosítja az oktatáshoz szükséges tárgyi és személyi feltételeket
Étkezési hozzájárulás, munkaruha, védőfelszerelés
Tanulói szerződéskötés esetén a CSERTSZAK Kft biztosítja a mindenkori minimálbér
15%-át azon tanulók részére, akik a Kft-nél vannak gyakorlati képzésen
Tanulói szerződéskötés esetén a tanuló teljes körű biztosításban részesül, TB valamint
nyugdíj járulékai befizetésre kerülnek, a nappali tagozaton eltöltött tanulmányi idejét
a munkában töltött szolgálati idejébe beszámítják

Képzési idő:
A 2011. évi köznevelési törvény szabályozása szerinti idő. Az általános iskolai tanulmányok
után egy év kötelező előkészítő képzésben kell részt venniük a tanulóknak. Ezután a szakmák
2 illetve 4 éves szakképzésben szerezhetőek meg. A törvény értelmében a tanulók legkésőbb
a 23. életévüket betöltve kezdhetik meg a nappali tagozatos tanulmányaikat. Egyes
esetekben akár három részszakképesítés is elsajátítható, megszerezhető.
A tanulók elméleti képzése a Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális
Szakiskolában valamint a CSERTSZAK Kft-nél történik.
A képzéssel járó előnyök:
A tanuló az általános iskolai tanulmányai után bekerül a középfokú iskolai képzési
rendszerbe. A rendszeren belül szegregáltan, a többi tanulótól elkülönülten a képességeinek
megfelelően, magas színvonalon kap képzést. Az iskola és a gyakorlati oktató hely egy
épületben, egy helyen van. Így a tanulónak nem kell több címre hetente váltakozva más-más
helyekre utaznia. Az oktatás az elméleti illetve a gyakorlati napokon is 7.30-tól kezdődnek és
14.00 órakor fejeződnek be. A tanuló végig az iskola illetve az oktatók, tanárok felügyelete
alatt van. Amennyiben képességei, szorgalma engedi, úgy akár 3 részszakképesítést is
megszerezhet a rendszeren belül. A gyakorlati képzés keretein belül a kötelező minimum
szolgálati időt is elérheti az esetleges rokkantsági nyugdíj megszerzéséhez. Iskolánk több

céggel is kapcsolatban áll, amelyek szívesen alkalmaznak kifejezetten SNI-s tanulókat,
természetesen tanulmányi eredmény és szorgalom függvényében. Ezáltal a középfokú iskolai
tanulmányok kezdetétől a munkába állásig nem csak felkészíteni tudjuk a gyermekeket, azaz
szakmát adunk a kezükbe, hanem az elhelyezkedésben is tudunk segíteni.
A Kft. megközelíthető:
-

Boráros térről a csepeli HÉV-vel a végállomásig, onnan a 38-as vagy a 138-as
autóbusszal kettő megálló
- Kispest-Pesterzsébet felől a 148-as autóbusszal Csepel, Szent Imre tér megállóig,
majd onnan 38-as vagy 138-as autóbusszal 5 megálló
- Csepelre beérkező Volánbusz járatok a képző hely mellett lévő TESCO áruház előtt
állnak meg
A TESCO áruházhoz vezető úton, a jobb oldalon az áruház mellett tovább a „Személyi bejárati
kapu”-ig. Címünk: 1211 Budapest, Transzformátorgyár u. 7.
Jelentkezni lehet a CSERTSZAK Kft-nél személyesen vagy telefonon Schmidt Zoltán
pályaválasztási tanácsadónál.
Tel: 277-8938, email: csertszak92@gmail.com

