Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
 4450 Tiszalök, Ady Endre utca 35.
 42 278 456
 titkarsag@teleki-tlok.sulinet.hu

Tisztelt Érdeklődő!
Intézményünk a nemzeti köznevelésről és a szakképzésről szóló törvény alapján a
SZAKKÉPZÉSI HÍDPROGRAM keretében segítséget kíván nyújtani a fiataloknak
 a középfokú nevelés-oktatásba, szakképzésbe való bekapcsolódáshoz,
 a munkába álláshoz,
 az önálló életkezdéshez
szükséges ismeretek megszerzésében.
Intézményünk a Szakképzési Hídprogramot indítja, mely részszakképesítés megszerzésére
irányul.
 A Szakképzési Hídprogram két évfolyamos képzési idejű és záróvizsgával, valamint
részszakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgával zárul.
 A Szakképzési Hídprogram elvégzése után lehetőség van a teljes szakképesítés vagy
más szakképesítés megszerzésére is.
 Az a tanuló, aki annak a tanévnek a végéig, amelyben betölti a tizenötödik életévét és
legfeljebb hat általános iskolai évfolyamot végzett el sikeresen, további tanulmányait a
Szakképzési Hídprogramban folytatja. E határidő egy évvel meghosszabbodik abban
az esetben, ha a tanuló az általános iskola első évfolyamán a tanulmányait a hetedik
életévében kezdte meg, az első évfolyamot megismételte, továbbá ha a tanulmányi
követelményeket azért nem tudta teljesíteni, mert tartós gyógykezelés alatt állt vagy a
tanulmányait külföldön folytatta.
 A Szakképzési Hídprogramban részt vehet az is, aki már nem tanköteles és a képzésbe
való belépés időpontjáig legfeljebb a huszonharmadik életévét töltötte be.
 A Szakképzési Hídprogramot a tanuló nem ismételheti meg.

 A Szakképzési Hídprogram záróvizsgája sikeres teljesítése esetén a szervező iskola
alapfokú iskolai végzettséget igazoló tanúsítányt állít ki az alapfokú iskolai
végzettséggel nem rendelkező tanuló számára.
 A Szakképzési Hídprogramban részt vevő – igazolatlan mulasztás mértékére
vonatkozó meghatározott feltételeknek eleget tevő – tanuló ösztöndíjat kap.
A 2018/2019. tanévben indítani tervezett részszakképesítések:
Részszakképesítés OKJ

Részszakképesítés

azonosító száma

megnevezése

31 521 01
31 853 05

Bevontelektródás

Képzési idő
kézi

ívhegesztő
Intézménytakarító

2 év
2 év

Jelentkezni lehet (jelentkezési lap letölthető a honlapunkról):
 amennyiben általános iskolával tanulói jogviszonyban áll, az általános iskolában
VAGY
 személyesen intézményünkben
Beiratkozás: 2018. június 29-ig, valamint 2018. augusztus 27-31. bármelyik
munkanapon, illetve nyáron szerdai napokon.
További tájékoztatást nyújtunk az alábbi elérhetőségeken:
 Cím: 4450 Tiszalök, Ady Endre utca 35.
 Telefon: 70/199-5636, 70/199-5637
 E-mail: titkarsag@teleki-tlok.sulinet.hu
 Web: http://www.teleki-tlok.sulinet.hu
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