EGRI SZC KOSSUTH ZSUZSANNA
SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, KOLLÉGIUMA ÉS KÖNYVTÁRA

3300 Eger, Bem tábornok utca 3. sz.
E-mail:
titkarsag@kossuthzsuzsa.hu
OM: 203035

Tel: 70/641-2657
Honlap: kossuthzsuzsa.hu
Vöröskeresztes Bázisiskola

JELENTKEZÉSI LAP
Tervezett képzéseink az iskolarendszerű, ESTI szociális, egészségügyi
szakképzésre 13. évfolyamtól
Név: ......................................................................................................................
Születési hely, idő:.................................................................................................
Anyja neve:............................................................................................................
Értesítési cím: .......................................................................................................
Telefonszám: .........................................................................................................
e-mail cím:.............................................................................................................
Adóazonosító jel: ………………………………..TAJ-szám: ……………………….…………...
Oktatási azonosító száma: …………………………………………………………………………
A középiskola neve, ahol érettségizett/érettségizik:...................................................
................................................................................................................................
Érettségi bizonyítvány típusa, száma, megszerzésének éve: ......................................
2018/2019-es tanévre tervezett képzéseink:

Képzés
megnevezése

OKJ
száma

Jelentkezés feltételei

Képzési
idő

Szociális gondozó és
ápoló

34 762 01

2 év

Gyakorló ápoló

54 723 02

Gyakorló ápoló

54 723 02

Gyakorló csecsemőés gyermekápoló

54 723 03

alapfokú iskolai végzettség
(szakiskolai végzettség
beszámítható)
érettségi,
egészségügyi pályára való
alkalmasság
érettségi
egészségügyi pályára való
alkalmasság, általános
ápoló, általános
asszisztens végzettség
(bemeneti kompetencia
felmérés alapján
érettségi

Gyakorló mentőápoló

54 723 01

érettségi (képzésindítás
létszámfüggő)

2 év

Gyógymasszőr

54 726 04

érettségi (képzésindítás
létszámfüggő)

2 év

Fitness-wellness

54 813 01

érettségi (képzésindítás
létszámfüggő)

2 év

54 761 02

érettségi (képzésindítás
létszámfüggő)

2 év

instruktor
Kisgyermekgondozónevelő

2 év
1 év

2 év

Jelentkezem1
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Szociális asszisztens

54 762 02

érettségi (képzésindítás
létszámfüggő)

2 év

Kis- és
középvállalkozások
ügyvezetője I.

35 345 01

1 év

Kis- és
középvállalkozások
ügyvezetője II.

55 345 01

alapfokú iskolai végzettség,
bármely 3-as szintű
szakképesítés vagy
részszakképesítés
érettségi, bármely 5-ös
szintű szakképesítés vagy
részszakképesítés
(KER B1 szintű előzetes
nyelvtudás, a választott
nyelvből előzetes nyelvi
felmérés)
Felnőtt szakápoló vagy
Gyakorló ápoló
(54 723 02) szakképesítés
Gyakorló mentőápoló
(54 723 01) szakképesítés

Ápoló (2)

55 723 01

Mentőápoló

55 723 11

1 év
angol nyelv
vagy
német nyelv
1 év
0,5 év

A második OKJ végzettség megszerzése is ingyenes.
Jelentkezési határidő: 2018. február 05. – 2018. június 30.
Pótjelentkezés: 2018. szeptember 24-ig.
A képzések ingyenesek, ha a jelentkező nem rendelkezik kettő államilag finanszírozott OKJ-s
szakmai képesítéssel. Erről a honlapról letölthető nyilatkozatot csatolni kell.
Amennyiben kettő OKJ-s végzettséggel rendelkezik, tandíjat kell fizetni. Ezzel kapcsolatosan
érdeklődni az intézmény vezetőjénél lehet.
Alulírott nyilatkozom, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek.
A jelentkezési laphoz mellékelni kell:









Orvosi igazolás az egészségügyi pályára való alkalmasságról (üzemorvos által)
Érettségi bizonyítvány fénymásolata
1 éves képzés esetén az előzetes egészségügyi szakképzési bizonyítvány másolata
születési anyakönyvi kivonat másolata
személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ-kártya, adóazonosító jel másolata
1 db. 4x4 fénykép
Önéletrajz
Nyilatkozat OKJ-s képzésről

Kelt: ...........................................

jelentkező aláírása

1) A választott szak sorában X-szel jelezze a szakra való jelentkezési szándékát! Mivel a
szakmai képzés beindítása függ a jelentkezők számától, megjelölhet több szakot is, de ebben
az esetben számokkal (1, 2, 3…) jelezze a sorrendet.
2) A képzés a 2. évfolyamot követően - a gyakorló szint elérése után - Ápoló (55 723 01) 1
éves ráépüléssel folytatódik

