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Tájékoztató a szakképzési HÍD II. program keretében induló képzésről
A 2018/2019-es tanévben az Egri SZC Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma (3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6.) ismét elindítja iskolarendszerű képzés
keretében, nappali munkarend szerinti HÍD II programot, melynek keretében a KERTI MUNKÁS
(OKJ 21 622 01) és VENDÉGLÁTÓ ELADÓ (OKJ 31 811 04) részszakképesítésekre készítjük fel a tanulókat.

A SZAKKÉPZÉSBE TÖRTÉNŐ BELÉPÉS FELTÉTELEI (NKT. 14.§ (1))
 Iskolai előképzettség: hat általános iskolai évfolyam elvégzése
 Betöltött 15. életév
 Egészségügyi alkalmassági követelmények való megfelelés
 Az iskolarendszerű szakképzésben a szakképző évfolyamok száma: 2
Szakképzési Hídprogram tanulói ösztöndíjban részesülnek:
 az 1. évfolyamon 8 000 Ft/hó
 a 2. évfolyamon 10 000 Ft /hó
A RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS JELLEMZŐI
KERTI MUNKÁS

VENDÉGLÁTÓ ELADÓ

A kerti munkás a ház körüli és háztáji kertekben, árutermelő
kertekben végezhet alapvető kertészeti tevékenységet.

A vendéglátó eladó a cukrászdák, kávézók, eszpresszók,
ételbárok, gyors-étkezőhelyek, hidegbüfék, büfék, falatozók
szakembere. Reggeli- és uzsonnaételeket, gyorsételeket,
hidegkonyhai készítményeket, salátákat készít és értékesít.

Gyümölcstermő növényeket, szőlőt, zöldségnövényeket
telepít, elvégzi a felnevelésük alapvető munkáit, a termőkorú
gyümölcsfák és a szőlő fenntartó-karbantartó technológiai
műveleteit, az éves ápolási munkákat.
A kerti haszonnövényeket szakszerűen betakarítja.

Feladata továbbá az értékesítő munkák szakszerű ellátása,
kínáló polcot és pultrendszereket rendez, kávét és teát főz,
alkoholmentes
és
alkoholos
italokat
készít.
Cukrászkészítmények, fagylaltok befejező műveleteit végzi,
pultkiszolgálást és felszolgálást végez.

A szakképzési HÍD II. program szerint kiscsoportos (8-12 fős) tanulói létszámmal működő osztályokban
tanulhatnak a diákok, melyet a felzárkóztatás terén tapasztalt pedagógusaink vezetnek. A képzés során közismereti
és szakmai oktatást nyújtunk. Ennek eredményes elvégzését követően tanulóink az alapfokú tanulmányok
befejezését bizonyító HÍD-tanúsítványt, illetve részszakképesítésről szóló szakközépiskolai bizonyítványt
kapnak. Tanulmányaikat középfokú oktatási intézményekben folytathatják. (9. szakképző évfolyamon). A
Köznevelési Hídprogramok segítséget nyújtanak a tanulónak a középfokú nevelés-oktatásba, szakképzésbe való
bekapcsolódáshoz, vagy a munkába álláshoz.

AMIT BIZTOSÍTANI TUDUNK:
 a Szakképzési Híd II programon OKJ-s bizonyítványt adunk
 a tanulókra egyéni fejlesztési tervet készítünk
 ingyenesen biztosítjuk a tanulóknak a tankönyveket
 igény szerint kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani
 barátságos, segítő, támogató légkört teremtünk
A Szakképzési Híd-programra az iskolánkban a jelentkezés és beiratkozás folyamatos, de a 2018/2019-es
tanévre legkésőbb 2018. 08. 31-ig kell beiratkozni.
Bővebb felvilágosítást az iskolatitkárságon az alábbi elérhetőségeken kérhet:
06-70/400-2884
Törökné Jakab Katalin
06-70/400-2885
Bakosné Kovács Márta

