
 

Tájékoztató a Szakképzési Hídprogramról 
(2 év) 

A program célja: 
A későbbi foglalkoztathatóság érdekében a szakképzésbe történő bekapcsolódás 

biztosítása. Munkavállalásra felkészítés a rész-szakképesítés megszerzésének lehetőségének 

biztosításával. 

A képzésben részt vevő tanulók ösztöndíjban részesülnek, törvényileg szabályzott 

feltételek esetén. 

A Szakképzési Hídprogram elvégzéséről, a záróvizsga letétele után, az iskola alapfokú 

végzettséget igazoló tanúsítványt, a sikeres komplex szakmai vizsgáról pedig rész-

szakképesítést igazoló szakmai bizonyítványt állít ki.  
 

A program célcsoportja, belépési feltételek: 
A Szakképzési Hídprogram célcsoportját azok  

1. a tanköteles korú tanulók alkotják, akik alapfokú iskolai végzettséggel nem 

rendelkeznek és  

- betöltötték a 15. életévüket, valamint  

- legfeljebb hat általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégeztek1. 
 

2. nem tanköteles korú tanulók, akik alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkeznek 

és 

- a képzésbe való belépés időpontjáig legfeljebb a huszonharmadik 

életévét töltötte be. 

Képzési idő: 2 év 
 

A Szakképzési Hídprogram előnyei: 

 alacsony csoportlétszám (8-10 fő); 

 személyközpontú pedagógiai szemlélet és gyakorlat; 

 A programban a közismereti képzés mellett szakmai felkészítés folyik, amely a képzési 

idő végén − sikeres záróvizsga esetén − rész-szakképesítéssel zárul; 

 kulcskompetenciák fejlesztése; 

 differenciált oktatásszervezés; 

 pályaorientáció; 

 szakképzésbe történő bekapcsolódás biztosítása. 
 

Választható rész-szakképesítések (Az intézmény a változtatás jogát e területen fenntartja.): 

21 811 01 Konyhai kisegítő 

31 341 05 Élelmiszer, vegyiáru eladó 

31 346 02 Számítógépes adatrögzítő 

A jelentkezéseket a tanuló általános iskolája kezdeményezi június 17.-ig az illetékes 

Kormányhivataloknál. 

Pótjelentkezésre 2019. június 21-én, a beiratkozás napján, vagy 2019. július 03 és 

augusztus 31. között, - mindkét esetben - személyesen, a szülő és/vagy gondviselő 

jelenlétében lehet szerdánként, az ügyeleti napokon. 

Almási Katalin sk. igazgató  

                                                 
1 2011. évi CLXXXVII. tv. a szakképzésről 24.§.A (2) „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.” 


