A Nagybajomi Kolping Katolikus Szakközépiskola és Kollégium

A 2005-ben alapított iskolánk a legfiatalabb a magyarországi Kolping iskolák között.
Az iskola keresztény értékrenden alapuló nevelést-oktatást folytat.
Iskolánk Nagybajomban működik, 25 kilométeres körzetben az egyetlen középiskola
a miénk.
Saját tanműhelyben folyik a gyakorlati szakoktatás: burkoló, kőműves, festő,
mázoló, tapétázó, cukrász, pék, szakács szakmák esetében.
Az intézmény befogadó iskola, vállalja a sajátos nevelési igényű (SNI): tanulásban
akadályozott, értelmileg akadályozott vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek ellátását.
Diákjaink nemcsak a tanórán, hanem a délutáni tanulószobai foglalkozáson is egyéni
segítséget kapnak.
A szakmunkás vizsgán a vizsgabizottság mindig elismeréssel szól az itt folyó munka
színvonaláról. Iskolánk felkarolja a tehetséges tanulókat, felkészíti, elkíséri a különböző
közismereti, szakmai versenyekre.
Kiemelkedő sikereket tudhat magának a pék-cukrász szakma: Pék hagyományőrző,
Szakma kiváló tanulója, a Pozsonyi kiflisütő versenyeken I.- III. helyezéseket értek el több éven
keresztül.
Minden évben nevezünk, és több tanulónk nyer az Útravaló ösztöndíjprogram
pályázaton. A nálunk tanuló diákok számára is adott a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj
programban való részvétel, így több tanuló jut ösztöndíjas támogatáshoz.
Az általunk kínált szakmák többsége hiányszakma, ami biztosítja végzett tanulóink
számára a munka világában való sikeres beilleszkedést.
2016 októberétől elindítottunk Tanoda programunkat is. Célja, hogy fejlessze a
szövegértési, matematikai és szociális kompetenciákat, mentorok támogatásával segítse az
egyéni tanulást. A szabadidős tevékenységek, a kirándulások, táborozások a hátrányos
helyzetű gyerekeknek biztosítanak lehetőséget a szabadidő értelmes eltöltésére, testi-lelki
feltöltődésre.
Tanulóinknak lehetőségük van a közösségi oldalakon is felvenni a kapcsolatot az iskola
dolgozóival (Facebook: Nagybajomi Kolping Iskola;), kérhetnek segítséget hivatalos ügyek
intézéséhez, tanuláshoz, vagy csak beszélgethetnek őket nyomasztó dolgokról, örömeikről.
Iskolánk honlapja (kolpingnagybajom.hu) kedvelt az iskola után érdeklődők és az iskola
tanulói, dolgozói körében. Itt nyomon követhető az iskola élete, rendezvényei, eseményei.
Tanulóink számára saját kollégiumunkban ingyenes elhelyezést biztosítunk.

Játékos totó az iskola életéről
Iskolánk a Kolping iskolák közül a…
a) legkiválóbb
b) legfiatalabb
c) legkisebb
Mi az iskola honlapjának címe?
a) kolpingnagybajom.hu
b) nagybajomi kolping.hu
c) kolping bajom.hu
Mi az iskola facebook oldalának elérhetősége?
a) Nagybajomi Kolping Iskola
b) Kolping Iskola Nagybajom
c) Kolping Nagybajom
Hol vannak a tanműhelyeink?
a) az iskolának nagy részben saját tanműhelyei vannak
b) a környéken
c) Kaposváron
Kollégiumunk…
a) térítés ellenében biztosít ellátást
b) nincs
c) térítésmentesen biztosít ellátást
Ösztöndíjra pályázunk….
a) minden tanulónak
b) MACIKA-Útravaló programban és szakképzési ösztöndíjakban
c) de nem kapjuk meg
Legsikeresebb szakmánk a…
a) szakács
b) kőműves
c) pék-cukrász
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