Bánki Donát Szakképző Iskola
Iskolánk rövid története
Az 1884-es ipartörvény elrendelte az ipari tanulók (tanoncok, inasok) kötelező szakmai oktatását. Kötelezte a
községeket arra, hogy legalább 50 tanonc esetén iparostanonc iskolákat szervezzenek, ahova a tanonc addig
köteles járni, amíg a tanulóideje tart.
E törvény kiadását követően határozta el Kisbér község elöljárósága, hogy ipartanonc iskolát alapít.
Kisbér szakoktatásának története 1888-ban kezdődött. Kisbér község határozata alapján, a minisztérium
hozzájárulásával megindult Kisbéren az ipartanonc képzés, mely 1945-ig községi iskolaként működött,
államsegéllyel. Ezt követően a kisbéri szakmunkásképző kihelyezett iskolaként működött – a tatabányai 314-es Ipari
Szakmunkásképző Intézet fiókiskolájaként.
Több mint 20 éven keresztül főleg a helybeli és a környékbeli kisiparosok, szövetkezetek tanulóit oktatták. A helyi
igényeknek megfelelően mintegy 12 szakmában folyt a képzés.
Döntő változást jelentett, amikor az intézmény már nem csupán a helyi ipari szövetkezetek, hanem a környező
ipari, mezőgazdasági nagyüzemek számára is képzett szakembereket. Legtöbb szakemberre a Gamma Művek
Kisbéri Gyáregységének volt szüksége.
1974-ben a szakmunkástanulók 95%-a a Gamma gyáregységbe járt szakmai gyakorlatra, ahol már modern
tanműhely biztosította a szakmai képzés feltételeit. 1974. januárban felépült a kisbéri szakmunkásképző iskola
épülete, a Gamma Művek és a Munkaügyi Minisztérium anyagi támogatásával. Az épületben új felszerelés,
berendezés, a szemléltető eszközök egész sora biztosította a hatékony munka feltételeit. Elkészült egy
bitumenes sportpálya is, és parkosították az épület környékét. Az új iskolaépülettel, tanműhellyel, a főhivatású
tanári és oktatói karral megteremtődtek a korszerű szakmunkásképzés feltételei Kisbéren.
A Gamma Művek megszűnésével az iskolának kellett gondoskodnia a tanműhely vezetéséről, a
munkalehetőségek, anyagok megszervezéséről illetve értékesítéséről, az egész gyakorlati oktatás
megszervezéséről. 1992-ben a Gamma Művek Kisbéri Gyáregységében lévő tanműhelyt privatizáció során az
önkormányzat megvásárolta, és iskolai tanműhelyként üzemeltette tovább. Az 1993/94-es tanévet már az
átalakított, újjávarázsolt, teljesen berendezett tanműhelyekben kezdhették meg a varró- és asztalos tanulók.

Képzések
Az oktatott szakmák mindegyikében, amelyben kiírásra kerül, indítunk tanulót az országos szakmai tanulmányi
versenyeken, ahol többször jutottak tanulóink a döntőbe.
Iskolánk diákjai hosszú éveken keresztül jól szerepeltek a közismereti tanulmányi versenyeken is, történelemből
több éven át bejutottak az országos döntőbe.
2004 óta rendezzük a KEMKIK támogatásával a „Vasnyűvő” gépi forgácsoló versenyt, amely két régió tanulóinak
ad lehetőséget tudásuk megmutatására. Diákjaink itt is folyamatosan jól szerepeltek.
Választható szakképzéseink:
– gépi forgácsoló,
– szerszámkészítő,
– asztalos,
– női szabó,
Jól felszerelt iskolai tanműhelyünkben adottak a lehetőségek a szakmák alapjainak elsajátítására, a folyamatos
fejlesztéseknek köszönhetően az alapfelszereltségnek számító gépek és berendezések megfelelő számban és
minőségben állnak a tanulóink rendelkezésére.
A harmadik évben a gyakorlati képzés gazdálkodó szervezeteknél történik. Minden szakmánkban 3 év a
tanulmányi idő. Felvételi nincs. A diákok rangsorolása az általános iskolai tanulmányi eredmény alapján történik.
Az elméleti oktatás új épületbe költözött a város központjába, az autóbusz pályaudvar szomszédságába. Egy 12
tantermes, korszerű intézményben kezdhetik meg tanulóink az ismeretek elsajátítását.

