Egri SZC Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Vendéglátóipari
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6. sz.
OM azonosító: 203035
Tel: 70/400-2881

E-mail: keri@keri-eger.sulinet.hu

Weblap: www.kerieger.hu

Tisztelt Érdeklődő Szülők! Kedves 8. osztályos Tanulók!
Iskolánk 9. évfolyamra rendkívüli felvételi eljárás keretében az alábbi szakgimnáziumi és szakközépiskolai
képzéseket kínálja:

4 éves szakgimnáziumi képzéseink:
Egyedi kódszám

Ágazati besorolás

5001

Élelmiszeripar

5002

Kereskedelem

5003

Közgazdaság

5004

Vendéglátóipar

Érettségivel megszerezhető
szakképesítés
OKJ száma
megnevezése
Élelmiszeripari higiéniai
31 541 14
és minőségbiztosítási
munkatárs
34 341 01
Eladó
Pályázati-támogatási
52 345 06
asszisztens
34 811 03
Pincér

13. évfolyamon
technikus végzettség
szerezhető
Élelmiszeripari
technikus
Kereskedő
Pénzügyi-számviteli
ügyintéző
Vendéglátásszervező

3 éves szakközépiskolai képzéseink:
Egyedi kódszám

OKJ szám

5006
5007
5009
5010
5011
5012
5014

34 811 01
34 341 01
34 541 05
34 811 03
34 811 04
34 541 06
34 541 10

Szakképesítés megnevezése
Cukrász (ösztöndíjas szakképzés)
Eladó
Pék (ösztöndíjas szakképzés)
Pincér
Szakács (ösztöndíjas szakképzés)
Szőlész-borász
Tejipari szakmunkás

+ 2 év

érettségi vizsga
megszerzésének
lehetősége

Idegen nyelvi választási lehetőség: angol, német vagy francia.
A szakmai beiskolázás feltétele az orvosi alkalmasság megléte, melynek időpontjáról a jelentkezést követően értesítést
küldünk. Felvételi vizsgát nem szervezünk, azonban a jelentkezési laphoz kérjük csatolni a 7. év végi bizonyítvány
másolatát, valamint a 8. félévi naplókivonat másolatát és amennyiben rendelkezésére áll a 8. év végi bizonyítvány
másolatát.
Azon tanulók számára is van továbbtanulási lehetőség, akik a Nemzeti Köznevelésről szóló módosított 2011. évi CXC.
törvény 4. § (25) bekezdése szerinti egyéb pszichés fejlődési zavarral, valamint az NTK. 4. § (13) a) és b) pontja
értelmében beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek. Ezen esetekben kérjük, hogy a felvételi
jelentkezési lapot az esetleges tanulási képességet vizsgáló Szakértői Bizottság szakvéleményével juttassák el
intézményünkhöz.

A jelentkezési lapok beadási határideje: 2018. augusztus 31.
A jelentkezéssel kapcsolatosan bővebb információ, felvilágosítás kérhető:
Törökné Jakab Katalin
iskolatitkár
06-70/400-28-84
Bakosné Kovács Márta Katalin
iskolatitkár
06-70/400-28-85
Iskolánk 140 férőhelyes, jól felszerelt kollégiummal rendelkezik, melyben elhelyezés igényelhető.
Milibákné Veres Erika
tagintézmény-vezető

Egri SZC Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Vendéglátóipari
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, OM 203035
3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6.
Milibákné Veres Erika Igazgatónő részére
Tárgy: Jelentkezés 9. évfolyamra
RENDKÍVÜLI FELVÉTELI ELJÁRÁS
keretében

Tisztelt Igazgatónő!
Alulírott …………………………………………………………………….. azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy gyermekem felvételét
engedélyezni szíveskedjen az Ön által vezetett intézmény:
Szakgimnázium:
 élelmiszeripar ágazat,
 kereskedelem ágazat,
 közgazdaság ágazat,
 vendéglátóipar ágazat.
Szakközépiskola:
 kereskedelmi tagozatának (eladó) szakmájának,
 élelmiszeripari tagozatának (pék, szőlész-borász, tejipari szakmunkás) szakmájának,
 vendéglátóipari tagozatának (cukrász, pincér, szakács) szakmájának.
Kérjük, aláhúzással válasszon!

Jelentkező tanuló adatai:
Név: ………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..
Születési hely, idő: …………………………………………………………….………………………………………………........……………...…....
Anyja leánykori neve: ………………………………………………………………………………………………………………………..….….….….
Gondviselő/apja neve: …………………………………………………………………………………………………………………………….………
Személyi igazolvány betűjele és száma: …………………………………………..….……………………………………..………………..….
TAJ száma: ………………………………………………………………………………………………………………………..………………..……………
Oktatási azonosító száma: ………………………………………………………………………….…………..……………………………………….
Adóazonosító jele: ….…………………………………………..………………………………………………………………………………………….
Tanult idegen nyelv: …………………………………………………………………………………………………………………..………..……..…..
A tanuló értesítési címe, telefonszáma: ……………………………………………………………………..………………………….………..
…………….……………..…………………………………………………………………….……………………………………………………………………..
A gondviselő értesítési címe, telefonszáma: ………………………………………………………………………………..……….…….…..
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..
Az ÁLTALÁNOS ISKOLA megnevezése: ………………………………………………………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..
Iskolai végzettsége: ………………………………………..…….……………………………………………………………………….…………..……
Kérelem indoklása: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….
Eger, 2……… év……………………….. hó ……… nap
…………………………………………
tanuló aláírása

……………………………………………
szülő aláírása

Határozat: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….
Eger, 2……… év……………………….. hó ……… nap
……………………….……………………
tagintézmény vezető aláírása

