Felnőttoktatás
Tisztelt Érdeklődő!
A vendéglátó-ipari és a közgazdasági szakmacsoport, a cukrász, a pincér, a szakács, a
vendéglátó üzletvezető, a pénzügyi –számviteli ügyintéző szakma az utóbbi években is
népszerű képzési formák és szakmák. Nem véletlenül, hiszen folyamatosan fejlődő
ágazatokról és egyre bővülő hazai és uniós munkaerőpiacról van szó.
A szakmai képzések során elméleti órákat és szakmai tanüzemi gyakorlatokat is
tartunk.
Az oktatást iskolánk kiváló tanárai és mestervizsgával rendelkező szakoktatók tartják
saját felszerelt tankonyháinkban, tanéttermeinkben, tanműhelyünkben, és
tanirodáinkban!
Ha elmúlt 16 éves, vagy nem szerezte még meg második OKJ-s szakmáját, akár
vállalkozó, alkalmazott, vagy csak "hobby" szakács és cukrász, szakképzett oktatókkal
és felszerelt termekkel, tanműhelyekkel várjuk a jelentkezőket ingyenes felnőttoktatási
képzéseinken!

Ingyenes OKJ-s felnőttoktatás
A képzések rövid leírása
A képzés kizárólag szakképzési osztályokban folyik, közismereti tárgyakat nem
tanulnak az oktatásban részvevők. A jelenleg hatályban lévő szakmai és
vizsgakövetelmények értelmében a képzés bemeneti követelményeit lásd. az egyes
szakmák SZVK-jában.
Az OKJ-s szakmai bizonyítványt nyújtó képzések a cukrász, pincér, szakács, pénzügyiszámviteli ügyintéző szakmákban 2 évesek. (befejezett 8 osztály esetén szakács,
cukrász, pincér 3 év) Vendéglátó üzletvezető szakmánál a képzés időtartama 1 év.
A beiratkozott tanulók szakmai elméleti tárgyakat a két tanév során folyamatosan
tanulnak, a gyakorlati képzésre az intézmény saját tanműhelyeiben kerül sor. Az iskolai
felnőttoktatás az első tanévben 36, a második tanévben 32 hét. A szakmai vizsga
várható időpontja a képzés lezárását követő május-június.
Az iskolában az oktatás heti két-három nap történik. Egyik nap elméleti tárgyak
(vendéglátó gazdálkodás, élelmiszerismeret, szakmai elmélet) és szakmai német nyelv
oktatása, a másik napokon kiscsoportos gyakorlat zajlik. Az oktatás 15-16 órakor
kezdődik. Az első oktatási hét 2017. szeptember 4-én, hétfőn kezdődik.
A részletes órarendet az első tanítási héten kapnak a felnőttoktatásban résztvevők.
A munkaruhákról, tankönyvekről, ezek beszerzési lehetőségeiről az első tanítási napon,
adunk tájékoztatást. (ezeket meg kell vásárolni, nem ingyenes)

A tanulói jogviszonnyal rendelkezők diákigazolványa a MÁV és Volánbusz
kedvezmények igénybe vételére jogosít. Be nem töltött 20. évükig családi pótlékot
igényelhetnek.
A felnőttoktatás viszont NEM biztosít TB státuszt, az egészségügyi hozzájárulást munkaviszony
hiányában
a
tanulónak
magának
kell
rendeznie.

Részletes

tájékoztató

a

jelentkezés
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(Az egyes szakmák szakmai és vizsgakövetelményei alapján)
2017/18 TANÉV
Meghirdetett felnőttoktatási szakképzések: Cukrász, Pincér, Szakács,Vendéglátó
üzletvezető, Pénzügyi-számviteli ügyintéző
A jelentkezés feltételei:











Befejezett 8 vagy 10. osztály,(szakács, cukrász, pincér) érettségi bizonyítvány
(pénzügyi- számviteli ügyintéző) szakács, cukrász, pincér végzettség (vendéglátó
üzletvezető) (bizonyítványmásolattal igazolni kell)
Befejezett 8 osztály esetén a tanulmányi idő 3 év!!!
Magyar állampolgárság
Csak az jelentkezhet a képzésre, akinek maximum egy, állami finanszírozásban
szerzett OKJ képesítése van. Ha az OKJ képesítést önköltséges (fizetős) formában
szerezte, az ebbe nem számít bele.
Az alább felsorolt Jelentkezési dokumentumok hiánytalan kitöltése illetve
beszerzése, és a jelentkezési határidőig történő leadása az iskola titkárságán
Jelentkezés határideje: 2017. augusztus 25. péntek 14:00
Jelentkezés módja: a hiánytalanul kitöltött dokumentumokat személyesen kell
eljuttatni az alábbi címre: 8600 Siófok Koch Róbert u. 8.
Jelentkezési dokumentumok:

a. Jelentkezési lap (elérhető iskola honlapján)
b. Adatlap (elérhető iskola honlapján)
c. Nyilatkozat OKJ végzettségről és a személyes okmányok másolatáról (elérhető iskola
honlapján)
d. Bizonyítványok másolata (kötelezően csatolandó: érettségi bizonyítvány, diploma
másolata, ha egyik sincs, a befejezett 8 vagy 10. osztályt igazoló bizonyítvány
másolata, és amennyiben rendelkezik akár állami, akár önköltséges finanszírozású
OKJ bizonyítvánnyal, azok másolata. A köztudatban szakmunkás bizonyítványnak
nevezett végzettség is OKJ képesítésnek minősül!)
e. Egészségügyi alkalmasság igazolása (szakács, cukrász, pincér) Az EÜ alkalmasság
igazolása a jelentkező feladata. Ezt megteheti érvényes egészségügyi kiskönyve
fénymásolatának leadásával, vagy egy foglalkozás egészségügyi szakorvos
(üzemorvos) által kiadott igazolással. Mindkét esetben az alkalmasságnak a választott
szakmára kell szólnia.)
f. Okmánymásolatok: Személyi igazolvány, TAJ kártya, és Lakcímkártya

Csak a hiánytalan és hibátlan jelentkezési anyagokat
vesszük át!
Felvétel feltétele:
A hatályos jogszabályok értelmében csak abban az esetben nyerhet felvételt,
ha sikeres pályaalkalmassági vizsgát tesz.
A Pályaalkalmassági vizsga várható időpontja: 2017. augusztus vége
(külön értesítés és besorolás alapján)
Helyszíne: 8600 Siófok Koch Róbert u..8.
A jelentkezőkkel, tanulókkal a kommunikáció elsősorban elektronikus levélcímen
keresztül zajlik, ezért elengedhetetlenül fontos a pontos és használatban lévő,
rendszeresen ellenőrzött e-mail cím megadása! (Először könnyen a spam/levélszemét
mappába kerülhet az iskola levele, ezért célszerű azt a mappát is rendszeresen
ellenőrizni, és a feladót a biztonságos feladók közé tenni.)
Javasolt továbbá az Adatlapon a valós és helyes mobil telefonszám megadása is a
gördülékeny kommunikáció érdekében.
Dergecz Istvánné
felnőttoktatási és felnőttképzési munkaközösség vezető
30/34 805 13

Információ személyesen az iskola titkárságán
Tel: 06/84/ 310-029

