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FELHÍVÁS
A nyár elején előzetesen közzétett tanfolyamok közül
elérhető közelségbe került a mezőgazdasági vontató vezetői
képzés lehetősége. E kategória jogosítja fel a gépkezelőt arra,
hogy fekete rendszámos erőgépet vezessen, melyhez 2 darab
nehéz pótkocsi is kapcsolható.
A tanfolyamra jelentkezni lehet személyesen a (Karcagi
Szakképző Centrum Nagy László Szakképző Iskolájánál –
Kunhegyes, Kossuth L. u. 15-17.) Kelemen József igazgatóhelyettes úrnál, szerdánként 8.00 és 16.00 óra között.
A jelentkezéshez szükséges iratok:
 személyi igazolvány
 lakcímkártya
 iskolai végzettséget igazoló okmány (min. feltétel 8
általános iskola befejezett eredménye)
 korábban szerzett vezetői engedély bemutatása

Jelentkezési határidő: Meghosszabbítottuk 2017. március
1-jéig
Utólagos jelentkezést nem tudunk elfogadni.
A tanfolyam kezdési időpontja október vége fele, várható
időtartama kb. 6 hét. Az oktatási időpontok délutánonként 1418 óra közötti időben (elmélet) tartjuk.
Költségvonzata:
Tanfolyam díj + vizsgadíj (műszaki, vezetés) kb. 200.000 Ft.
Vezetési gyakorlat 30 óra kötelező.
Egészségügyi oktatási és vizsga díja külön költség, (melyen
csak azon hallgatóknak kell részt venni, aki semmilyen vezetői
engedéllyel nem rendelkeznek.) Kb: 15.000 Ft lesz.
A tanfolyam pontos kezdéséről és részletekről minden
jelentkezőt időben értesítünk.
Kelemen József
igazgatóhelyettes

Széll Imre
Gazdakör alelnöke

A Karcagi SZC Nagy László
Gimnáziuma, Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
az alábbi szakképzéseket hirdeti meg:
Asztalos
Szakács
Hegesztő
A fenti ingyenes képzésekről bővebb információ kérhető
az 59/530-177-es, és 530-179-es telefonszámon.




A képzésekre a jelentkezés folyamatos, indítás
szeptember hónapban, ill. keresztféléves képzés esetén
februárban.
„T” kategóriás járművezető képzés
(nem OKJ-s képzés, mezőgazdasági vontató vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzése,
amely tanfolyam és vizsgadíj köteles)
A „T” kategóriás járművezető képzésről részletes
információ a
06-30/294-9379-es telefonszámon kérhető.


A második szakma is ingyen jár!
A felnőttoktatásra vonatkozó rendelkezések:
A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben iskolai
rendszerű szakképzésben az első szakképesítését megszerezte, új tanévet a második szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben kizárólag felnőttoktatásban
kezdhet.
A felnőttoktatás keretében folyó szakképzés a részt
vevő tanuló sajátos elfoglaltságához, egyedi életkörülményeihez igazodó képzési forma, amely képzésiszervezési formától függően a nappali, az esti, a levelező
oktatás munkarendjében és az oktatás egyéb sajátos
munkarendjében folyhat.
A tanév rendje alapján a szakképesítések megszerzésére
való felkészítés a szakképző iskola azon szakképzési
évfolyamain, amelyeken közismereti képzés nem folyik,
február első hetében is megkezdhető (keresztféléves
oktatásszervezés).

