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Általános tájékoztató
Felnőttoktatás keretében az iskolarendszerű esti tagozaton folytatott képzéseink
két éves képzések.
2016/2017-es tanévben, szeptemberben induló képzéseink:
A képzés
megnevezése

Képzési
idő

Iskolai
előképzettség

Osztály

Osztályfőnök

2 év

8 általános

11. F

Pintér Gábor

CNC gépkezelő

1 év

Gépi
forgácsoló
vagy
gépgyártástechnológiai
technikus

11.F

Szociális
asszisztens
Logisztikai és
szállítmányozási
ügyintéző
Érettségi vizsgára
felkészítés

2 év

Érettségi

13. F

2 év

Érettségi

13. F

Mike Attila

2 év

Szakmai
végzettség

12. E

Berkes Ilona

Asztalos

Pintér Gábor

Mike Attila

Esti munkarend szerinti felnőttoktatásra az járhat, akinek nincs, vagy csak egy
államilag elismert szakképesítése van (a ráépülés nem számít második szakképesítésnek –
pl. CNC gépkezelő), és elmúlt 16 éves (azaz már nem tanköteles). Akik a feltételnek
megfelelnek INGYENES részükre a fenti képzés.
Előzetes tanulmányok (szakmacsoportos alapozás, egyetemi tanulmányok) részleges
vagy teljes beszámításának kérése jelentkezéskor történhet az iskola igazgatójának
benyújtott kérelem alapján, az igazoló okmányok fénymásolatának benyújtásával.
Az oktatás munkarendjének megfelelő (esti) diákigazolvány a NEK rendszerén keresztül
igényelhető a lakóhelyi okmányirodában .
Szakma tanulása esetén szükséges orvosi alkalmassági vizsgálat. Foglalkozás egészségügyi
szakorvos által kiállított, illetve az iskolaorvos egészségügyi alkalmassági vizsgálatról szóló
igazolás szükséges. (A jelentkezőnek kell beszereznie!) ld. 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a

munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és
véleményezéséről
A tanítási órákat (elmélet/gyakorlat) szakmánként - a résztvevők igényeit megismerve próbáljuk úgy kialakítani, hogy a lehető legrugalmasabb legyen.
Számonkérés, értékelés
Az iskolai munkát házi feladat és projekt munka egészíti ki. A képzés során év
közben legalább két alkalommal írásbeli számonkérés van, amelyet félévi és év végi írásbeli
vagy szóbeli számonkérés egészít ki. A tanuló eredményeiről bizonyítványt kap, amely
feltétele a szakmai vizsgára történő jelentkezésnek. Több információt a szaktanárok adnak
majd, továbbá ld. helyi tantervben szakmánként feltüntetve.
Gyakorlati képzés
Szakmák esetében lehetőség van az évközi szakmai gyakorlatot letölteni:
 az iskolában (pl. Tanműhely, Taniroda stb.)
 külső helyen tanulószerződéssel
 külső helyen együttműködési megállapodással

Minden szakmánál külsős nyári összefüggő gyakorlat (1. év végén) esti tagozaton 96 óra!
Amennyiben a tanuló a tanult szakmával összefüggő helyen dolgozik – ezt a munkahelye
hivatalosan igazolja -, akkor munkahelyi gyakorlatnak beszámítható.
Bővebb információ: Berkes Ilona gyakorlati - oktatásvezetőnél
Szakmai vizsga (kivétel az érettségire való felkészítés)
A képzés szakmai vizsgával zárul, és 3 részből áll. (írásbeli, szóbeli, gyakorlat) A
szakmai vizsga valamint a szakképesítés megszerzését igazoló oklevél megegyezik a
nappali

képzésben

részt

vevőkével.

ld.

az

adott

szakma

Szakmai

és

vizsgakövetelményeiben (SZVK)
Mulasztások (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján)
143. § (7) Az iskolának dokumentálnia kell a tanuló tanórai foglalkozásokon való
jelenlétét, távolmaradását, távolmaradásának indokát, továbbá a távolmaradás igazolását. Az

iskola félévenként összesíti az igazolatlan mulasztásokat, és ennek alapján megállapítja,
hogy melyik tanulónak szűnik meg a tanulói jogviszonya.
(8) Az iskolának a tanítási év megkezdésekor írásban tájékoztatnia kell a felnőttoktatásban
részt vevő tanulót arról, hogy az adott évfolyam adott félévében, az adott osztályban hány
tanítási órát szervez az iskola. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a mulasztások
jogkövetkezményeire.
(9) Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya, ha a szorgalmi időszakban húsz tanóránál
többet mulasztott igazolatlanul.
(10) Ha a tanuló a tanórai foglalkozások több mint ötven százalékáról távol maradt, félévkor
és év végén minden esetben osztályozó vizsgán köteles számot adni tudásáról. Az
osztályozó vizsga alól felmentés nem adható. Az osztályozó vizsga helyéről és időpontjáról
a vizsgát legalább tíz nappal megelőzően értesíteni kell a vizsgát szervező intézmény feladat
ellátási

helye

szerint

illetékes

kormányhivatalt.

A

kormányhivatal

megfigyelőként részt vehet a vizsgán.

Sikeres tanévet, eredményes tanulást kívánok!

Csongrád, 2016. szeptember 6.

Bimbóné Piti Éva
igazgató

megbízottja

