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Iskolánk története a
kezdetekben
• Először várpalotai Közüzemi
Vállalat jelenlegi telephelyén
működött a 323. sz. Építőipari
Szakmunkásképző Intézetként.
• Itt az iskola kőműves,
vasbetonszerelő, szobafestő –
mázoló szakmájú tanulók
képzésével foglalkozott.
• Iskola 1953-ban megszűnt és
Székesfehérvárra költözött át ahol
a tényleges működést 1954.
április 5-én kezdte meg.

Iskolánk története 1970-ig
• Az államosítás után a központi beruházások érdekében sürgősen
szükség volt építőipari szakmunkások képzésére. Így
Székesfehérvárra szinte az egész ország területéről küldtek
tanulókat, az őket beiskolázó vállalatok. Összesen 100 főt. 1962ig csak kőműves szakmára oktatott az iskola.
• 1960-as évektől már csak Fejér-, és a környező megyékből
fogadott tanulókat, de a létszámbővítésre és más szakmák
oktatására egyre nagyobb igény mutatkozott.
• 1962-ben az építőipari tanulók áprilisi felvétele megszűnt, és
őket is a szeptemberi tanulóév kezdéssel lehetett beiskolázni. A
szakmai képzés időtartama a tetőfedő és vízszigetelő szakmák
kivételével három évre emelkedett.
• 1970-re már 11 Szakmát lehetett tanulni iskolánkban

• 1974-től megyei és városi hatáskörbe került.
• 1974-75-ös tanévtől profiltisztítás címén a
csőhálózat- és berendezés szerelő szakma,
majd 1976-tól az épületasztalos és
bútorasztalos szakmák képzését is átveszi az
iskola.
• A tanuló létszám 1982 és 1992 között 1000 fő
felett volt.

• A rendszerváltást követően a nagyüzemi
vállalatok, szövetkezetek kiléptek a gyakorlati
oktatás finanszírozásából.
• 1991-92-ben indíthattuk a faipari
szakközépiskolai osztályt.

Iskolánk története 1970-től
napjainkig

• 1995-96-os tanévben megkezdtük az ötödik
évfolyamban a faipari technikusképzést és a
NAT-ra való felkészülés jegyében a 2+2-es
rendszerű szakmunkás képzést.

• 1998-ban a NAT szerinti 9. Évfolyamot, 2000ben az új OKJ-s szakmák, valamint a második
(épületgépészeti) szakközépiskolai osztályok
képzését kezdtük meg.

Iskolánk története a
rendszerváltás után

• A rendszerváltást követően a
nagyüzemi vállalatok,
szövetkezetek kiléptek a gyakorlati
oktatás finanszírozásából.
• 1991-92-ben indíthattuk a faipari
szakközépiskolai osztályt.
• 1995-96-os tanévben megkezdtük
az ötödik évfolyamban a faipari
technikusképzést és a NAT-ra való
felkészülés jegyében a 2+2-es
rendszerű szakmunkás képzést.

• 1998-ban a NAT szerinti 9.
Évfolyamot, 2000-ben az új OKJ-s
szakmák, valamint a második
(épületgépészeti) szakközépiskolai
osztályok képzését kezdtük meg.

Az iskola épület története a
rendszerváltás előtt
• Csendőr laktanya volt tanoktatás céljára kellett
átalakítani.
• Az átépítkezés és a szolgálati lakásból, konyhából,
étteremből, tanulóotthonból, klubhelyiségekből
álló épületkomplexum 1962 őszére teljesen
elkészült.
• 1976-tól újabb beruházásokra került sor. Új
épületszárny tanműhelyeket, kiszolgáló
helyiségeket és négy új tantermet foglalt magába.
• Ezzel szinte egy időben, külön épületként valósult
meg a tornaterem, az emeleten könyvtárral,
olvasóval és klubhelyiséggel.
• 1979-es újításkor nem csak az új épületnek,
hanem a teljes iskola központi fűtés rendszer és
kazánház is beépítésre került.

Az iskola épület története
a rendszerváltás után
• 1981-83 között újabb nyolc
tanterem épült meg
• 1993-ban egy építőmesteri
tanműhelyt, és egy asztalosipari
épületszárnyat adtak át.
• Konyha azétterem és a
tanulóotthon elvesztette régi
funkcióját és tantermeké és
műhelyeké alakultak át a
kihasználatlanág és a túl sok
tanuló miatt.

Miért volt nagyobb „ fejlődése ” az
iskolának a redszerváltás előtt?
• A háború utáni újjáépítés, majd az 50-es évek
nagyarányú központi beruházásai szükségessé
tették építőipari szakemberek, és így építőipari
tanonciskolák alapítását.
• A fejlődés és az iparosokkal szemben támasztott
igények folyamatosan megjelentek az oktatási
időben, a tanított szakmákban, a tantervekben,
a tantárgyakban és óraszámokban.
• Az akkori rendszer jobban támogatta az iparos,
kétkezű munkás embereket mint az értelmiségi
embereket
• Kellett a munkaerő a Szovjetunió minden
területére

Egy szakmunkásképző iskola
működése, fejlődése és sikeressége
• Az iskolánk működése, sikeressége tehát abban
áll, hogy a szakemberek képzésével biztosította
mindazt a hatalmas fejlődést, amit
Székesfehérvár és a környező települések
építkezései tanúsítottak.
• A társadalmi igényeket tükröző törvények
hatására a szakképző iskoláknak egyre inkább a
helyi és regionális igényeket rugalmasan
kiszolgáló intézményévé kell válnia.
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