Tisztelt Szülők, Osztályfőnökök, Kedves Diákok!
Szeretnénk a teljesség igénye nélkül bemutatni a szakképzésben rejlő pénzkereseti
lehetőségeket az iskolánk tükrében.
9. évfolyamban ágazati (pl. nálunk: mezőgazdaság, élelmiszeripar) képzés folyik, aminek a
végén ágazati alapvizsgát tesznek a tanulók. Ez azt is jelenti, hogy egy ágazaton belül a szakmák
átjárhatók: azaz lehet másik - azonos ágazathoz tartozó - szakmát is választani, akár másik
intézményben is a kilencedik évfolyam után.
A 9. évfolyamon az ösztöndíj mértéke egységes a minimálbér (jelenleg 161.000 Ft) 10 %-a,
azaz 16.100 Ft/hó 12 hónapon keresztül.
10. évfolyamon belép a duális képzés lehetősége, azaz a tanulók egy kétéves szakképzési
munkaszerződést kötnek egy duális képzőhellyel, a mi esetünkben a Forrás Farm Kft.-vel.
Eddig az összes tanulónkat sikerült a duális képzés keretében kihelyeznünk. Külön sajátosság,
hogy nálunk a Kft.-ben az iskola szakoktatói vannak alkalmazásban, így a szakmai oktatás és
szakmai vizsga- ismeretanyagának pontos átadása biztosított (bizonyos duális képzőhelyeken
a szakmai képzés könnyen válik egysíkúvá-cégspecifikussá).
10-11. évfolyamon szakképzési munkaszerződés összege a minimálbér (161.000 Ft) 60 %-a,
nettóban 78.729 Ft/hó, amit a tanuló által nyitott saját folyószámlájára utalunk. Ezt az
összeget 12 hó (10. évfolyam) + 8 hó (11. évfolyam) keresztül kapja a tanuló.
A tanulmányi eredmény is módosíthatja az összegeket, illetve sikeres szakmai vizsga esetén
további pályakezdési támogatásra is jogosult a képzésben részt vevő
Ezen kívül, ha a diák nem a duális képzőhelyen tölti a gyakorlatot (10-11. évfolyamon), hanem
marad az iskola tangazdaságában, tanulmányi eredménytől függő ösztöndíjat kap:
ösztöndíj havonta
tanulmányi átlag

2.00-2.99
3.00-3.99
4.00-4.49
4.49 fölött

alap a (minimál.bér) %-a

5%
15%
25%
35%

pályakezdési juttatás (egyszeri)

összege 2020-ban

8.050 Ft
24.150 Ft
40.250 Ft
56.350 Ft

alap a (minimál.bér) %-a

80 %
110 %
145 %
180 %

összege 2020-ban

128.800 Ft
177.100 Ft
233.450 Ft
289.800 Ft

Az összes számolásunk alapja a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér), ami jelenleg
161.000 Ft. A szakképzésben elérhető támogatások %-ban vannak megadva, így ennek
emelkedése az összegek emelkedését vonja maga után.
A mi iskolánkban a mai bérekkel (de ez biztos több lesz) 3 évre kiszámolva erre számíts:
évfolyam
9
10
11
11
összesen:

hó
12
12
10
egyszeri pályakezdési

havi összeg
16.100 Ft
78.729 Ft
78.729 Ft
4-es átlag esetén

összes/év
193.200 Ft
944.748 Ft
788.729 Ft
233.450 Ft
2.160.127 Ft

Tehát a három éves képzés alatt a diák 2.160.127. Ft támogatást is kaphat összesen.

Létezik rászorultság alapján egy extra támogatás, ami nem automatikus, meg kell pályázni. Ha
hátrányos helyzetű vagy és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülsz, és 3,5
felett van az átlagod akkor havi 32.200 Ft.
Fontold meg, és élj a lehetőséggel! Tanulás, munka, pénzkereset egyszerre!
Ha kérdésed van, keress bátran bennünket!

