FELNŐTTOKTATÁSRA JELENTKEZÉS
Általános tudnivalók:
Iskolarendszerű esti munkarend szerinti képzéssel indítjuk felnőttoktatási szakképzéseinket és a
már szakképzettséggel rendelkezőknek az érettségire való felkészítő évfolyamunkat. Ennek alapján a
képzésben résztvevők diákigazolványra jogosultak, azonban társadalombiztosítási lefedettséget ez a
tanulói jogviszony nem ad. Tehát vagy munkaviszony szükséges, vagy havi TB díjfizetés kell ahhoz, hogy a
képzésben résztvevő ingyenes orvosi ellátásra legyen jogosult.
Szakképzéseink kettő évesek, kivéve az autótechnikus képzésünket, mely szakképesítésráépülés és így egy éves és a tehergépkocsi-vezető képzésünket, mely féléves szakképesítés ráépülés.
Csak szakmai tantárgyakat kell tanulni. Az első évben mind az elméleti, mind a gyakorlati órák az
iskolában vannak. Heti négy munkanapon általában 16.00 órától 19.30 vagy 20.15 óráig tartanak a
tanórák. Az első év végén kötelező az adott szakmára vonatkozó nyári összefüggő szakmai gyakorlat
elvégzése, mely minden szakmában 96 óra (12 munkanap), tehergépkocsi-vezető szakképesítés esetén
40 óra. Mind az összefüggő gyakorlat, mind pedig a második szakképző év gyakorlati órái
tanulószerződés keretében külső vállalkozásoknál teljesíthetők.
Érettségi felkészítő évfolyamainkban heti négy munkanapon általában 16.00 órától 19.30 vagy
20.15 óráig csak közismereti és természettudományi tantárgyakat kell tanulni.
Meghirdetett szakképzéseink és az érettségire felkészítő osztályunk 2018. szeptember 01-től
indulnak elegendő számú jelentkezés esetén.

Esti munkarend szerinti felnőttoktatási ingyenes szakképzéseinkre való jelentkezés feltételei:
- az adott szakképesítésre megfelelő egészségügyi alkalmasság
- legalább a 16. életév betöltése
- ne legyen a jelentkezőnek egynél több államilag finanszírozott szakképesítése, vagy ha több van, akkor
a most jelentkezett szakképesítés ágazata egyezzen meg a már meglévő valamelyik
szakképesítésének ágazatával.
- érettségire felkészítő és tehergépkocsi-vezető évfolyamba iratkozásnak feltétele a legalább 34-es szintű
szakmai végzettség

JELENTKEZÉSI LEHETŐSÉGEK:

1. 10. befejezett osztályra épülően kettő éves szakképzésre:
- Karosszérialakatos szakképzésre
- Járműfényező szakképzésre

2. Érettségire épülően kettő éves szakképzésre:
-

Autószerelő szakképzésre
Autóelektronika műszerész szakképzésre
Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző szakképzésre

3. Autószerelő vagy autóelektronikai műszerész szakmai végzettségre épülően:
- Autótechnikus szakképesítésre (egy éves képzés)

4. Legalább 34-es szintű szakmai végzettségre épülően:
- Érettségi felkészítő évfolyamba (kettő éves képzés)
- Tehergépkocsi-vezető szakképesítésre (féléves képzés)
További felmerülő kérdésekre válasz:
Bálint Antal 06-20-519-8212 telefonon

