Érettségire épülő képzés:
Felvételi követelmények: a felvétel a korábbi tanulmányi
eredmények és az egészségügyi, pályaalkalmassági
követelményeknek való megfelelés alapján történik.

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ
A 2018/2019-ES TANÉVRE

Előzetes jelentkezési határidő: 2018. április 27-ig az
iskolában rendszeresített jelentkezési lapon.
Pótjelentkezés határideje: 2018. augusztus
iskolában rendszeresített jelentkezési lapon.

Kereskedelem ágazat

2 éves

Vendéglátóipar ágazat

2 éves

24-ig

az

Kereskedő
OKJ: 5434101

Vendéglátásszervező
OKJ: 5481101

CEGLÉDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
UNGHVÁRY LÁSZLÓ
KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI
SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA
OM kód: 203068

KÉPZÉSI RENDSZERÜNK
SZAKGIMNÁZIUM

XXVI.

XXVII.
VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZAT

KERESKEDELEM
ÁGAZAT

9-12.
(4 éves)

SZAKKÖZÉPISKOLA

Általános tantervű
9-12.
(4 éves)

Emelt idegen
nyelvi óraszámú
9-12.
(4 éves)

SZAKMAI ÉRETTSÉGI

KERESKEDELEM
ELADÓ

VENDÉGLÁTÓIPAR
CUKRÁSZ

PINCÉR

tagintézmény-vezető: Baranyi Tibor
9-11.
(3 éves)

9-11.
(3 éves)

SZAKMAI VIZSGA

Középfokú
szakképesítés

Kereskedő
Vendéglátásszervező

SZAKÁCS

2700 Cegléd, Kossuth Ferenc utca 18.
Tel: 53/505-482; 53/505-483
Fax: 53/500-458
www.cegledikersuli.hu
Email: kervendszki@cegledikersuli.hu

TÁMOP 3.4.3 –09/A-1-2009-0030

+ 2 év érettségi vizsgára
felkészítő képzés

SZAKGIMNÁZIUM
Felvételi követelmények a szakgimnáziumi tagozatra:

Ágazat:

7. oszt. év végi és 8. oszt.
félévi osztályzatok
(matematika, magyar
nyelv, magyar irodalom,
történelem, idegen nyelv)

Központi
írásbeli
felvételi
(matematika,
magyar)
45-45 perc









Vendéglátóipar
emelt idegen nyelvi
óraszámmal
Vendéglátóipar

Kereskedelem

Központi írásbeli felvételi:
Pótfelvételi:





2018. január 20. 10.00 óra
2018. január 25. 14.00 óra

Az írásbeli felvételi dolgozatok megtekintése:
2018. január 31. 8.00-16.00 óra
A vizsgázó a felvételi dolgozat értékelésével kapcsolatban
észrevételt tehet, a dolgozatról másolatot készíthet.
Észrevételeit 2018. február 1-jén 16.00 óráig adhatja le.
Egyéb tudnivalók:
A felvételi döntésnél a tanulmányi eredményeket 50 %-ban, a
központi írásbeli felvételi eredményeket 50 %-ban számítjuk
be.
A rangsorolás módja: a felvételi követelmények és a
keretszámok, illetve a tanuló által megadott sorrend alapján.
A sorrend 2018. március 21-22. között az általános
iskolákban módosítható.
A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő jelentkezők esetében a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 51.§ (5)
bekezdés szerint járunk el.
Kérjük a jelentkezési laphoz csatolni a szakértői bizottság
adott tanévre is érvényes szakértői véleményét.
Nyílt nap: 2017. november 17. 11.00 órától (vidékieknek)
2017. november 24. 11.00 órától (ceglédieknek)

Tagozatkódok:
0101 kereskedelem ágazat
(4 évfolyamos)
0102 vendéglátóipar ágazat
(4 évfolyamos)
0103 vendéglátóipar ágazat emelt idegen nyelvi
óraszámmal
(4 évfolyamos)

Képek az iskola életéből
Szakács gyakorlat a tankonyhán

Az oktatás a szakgimnáziumi közismereti és szakképzési
kerettanterv alapján történik. Emelt szintű oktatás 11.
évfolyamtól választható a közismereti tantárgyakon kívül a
szakmai tantárgyakból is.
A szakgimnázium felkészít a szakmai érettségi
vizsgatárgyakból történő érettségi vizsgára is, mely a
szakképzésre vonatkozó jogszabályokban meghatározottak
szerinti munkakör betöltésére képesít. (Nkt 6.§ (1) szerint)

SZAKKÖZÉPISKOLA
Felvételi követelmények a szakközépiskolai tagozatra:

Sportélet

A felvétel a korábbi tanulmányi eredmények (7. év vége + 8.
félév) és az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági
követelményeknek való megfelelés alapján történik.
Jelentkezési határidő: 2018. február 15.
A pályaalkalmassági vizsgálatot (cukrász, pincér, szakács
szakmára jelentkező tanulóknak) 2018. február 22. és 2018.
március 10. között tartjuk. Az általános iskolákat értesítjük az
időpontról.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az általunk oktatott szakmák
matematika és idegen nyelv - igényesek.
Tagozatkódok:
0111 kereskedelem - 3 éves képzés
(eladó)
0112 vendéglátóipar - 3 éves képzés
(cukrász)
0113 vendéglátóipar - 3 éves képzés
(szakács)
0114 vendéglátóipar - 3 éves képzés
(pincér)
Az oktatás a szakközépiskolai közismereti és szakképzési
kerettanterv alapján történik. Választható idegen nyelvek:
angol, német.

Pincér gyakorlat a tanétteremben

