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

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

Weblap: www.kerieger.hu

Tisztelt Érdeklődők!
Kedves Jelentkezők!
Az Egri SZC Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma az alábbi nappali és esti munkarend szerinti képzéseket
kínálja a 2018/2019-es tanévben azoknak, akik befejezett 10. évfolyammal, OKJ-s
végzettséggel vagy érettségi végzettséggel rendelkeznek.

Szakmát adó NAPPALI munkarend szerinti képzések
Szakma
cukrász
eladó
pincér
szakács

Szakma OKJ száma
34 811 01
34 341 01
34 811 03
34 811 04

Képzési idő
2 év
2 év
2 év
2 év

Jelentkezés feltétele: gimnáziumban, szakgimnáziumban vagy szakközépiskolában sikeresen
befejezett 10. évfolyam, egészségügyi alkalmasság

Szakmát és technikus végzettséget biztosító NAPPALI munkarend szerinti
szakképzéseink
Szakma
kereskedő
élelmiszeripari technikus
vendéglátásszervező

Szakma OKJ száma
54 341 01
54 541 02
54 811 01

Képzési idő
2 év
2 év
2 év

Jelentkezés feltétele: érettségi végzettség, egészségügyi alkalmasság

Szakmát adó ESTI munkarend szerinti képzések
Szakma
cukrász
szakács

Szakma OKJ száma
34 811 01
34 811 04

Képzési idő
2 év
2 év

Jelentkezés feltétele: gimnáziumban, szakgimnáziumban vagy szakközépiskolában sikeresen
befejezett 10. évfolyam, egészségügyi alkalmasság

Szakmát és technikus végzettséget biztosító ESTI munkarend szerinti
szakképzéseink
Szakma
pénzügyi – számviteli ügyintéző
vendéglátásszervező

Szakma OKJ száma
54 344 01
54 811 01

Képzési idő
2 év
2 év

Jelentkezés feltétele: érettségi végzettség, vendéglátásszervező esetében egészségügyi
alkalmasság

Az első és a második szakképesítés megszerzése INGYENES!

Már rendelkezel OKJ-s szakmai végzettséggel és érettségi bizonyítványt
szeretnél?
Jelentkezz ingyenes érettségire felkészítő 2 éves, nappali vagy esti munkarend szerinti
felnőttoktatásaink valamelyikére.
Jelentkezés feltétele az OKJ-s szakmai vizsgabizonyítvány bemutatása. Nappali tagozaton a
tanulónak az érettségi vizsgáját a 25. életév betöltése előtt el kell kezdenie!

Ingyenes idegen nyelv és informatikaoktatás és mindezzel együtt egy új
szakképesítést is szerezhet 1 év alatt!
A 2018/2019-es tanévben is tervezzük felnőttoktatás keretében a közkedvelt Kis- és
Középvállalkozások ügyvezetője I. illetve a Kis- és Középvállalkozások ügyvezetője II.
szakképesítés-ráépülés esti munkarend szerinti képzések indítását.
Jelentkezés feltétele:
Kis- és Középvállalkozások ügyvezetője I. esetén: alapfokú iskolai végzettség és bármilyen
3-as szintű szakképesítés vagy részszakképesítés
Kis- és Középvállalkozások ügyvezetője II. esetén: érettségi vagy szakközépiskolai érettségi
végzettség és bármilyen 5-ös szintű szakképesítés vagy részszakképesítés valamint KER B1
szintű nyelvtudás az oktatott nyelvből, előzetes tudásszint mérése alapján
Bármely felsőoktatásban szerzett végzettség elfogadható a Kis- és középvállalkozások
ügyvezetője képzések szakmai előképzettségeként.

A jelentkezéseket folyamatosan várjuk!
Bővebb felvilágosítást az iskolatitkárságon az alábbi elérhetőségeken kérhet:
hétfőtől - csütörtökig
800 – 1600
Ügyfélfogadás
pénteken
800 – 1300
Titkárság elérhetősége
Bakosné Kovács Márta
06-70/400-28-85
Általános tanulói ügyek
Törökné Jakab Katalin
06-70/400-28-84
Felnőttoktatás
Fűrné Dávid Krisztina
06-70/400-28-85
(ESTI képzés)
3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6.
Iskolánk címe
E-mail elérhetőség

keri@keri-eger.sulinet.hu

