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AZ ISKOLA TÖRTÉNETE
Intézményünk alapítványi iskolaként működik. A Hansági Ferenc Oktatási
Alapítványt 1991-ben szegedi vendéglátóipari üzletemberek hozták létre. Céljuk
volt, hogy a vendéglátóipari szakmák képzését a dél-alföldi térségben fejlesszék,
modernizálják.
Terveik között szerepelt a térség gasztronómiai hagyományainak ápolása és
újrafelfedezése.
Iskolánk ebben a szellemben működik mind a mai napig.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
Iskolánk több külföldi intézménnyel is szoros kapcsolatot tart fenn.
A Leonardo programok keretén belül diákjaink többhetes nyelvi és szakmai
gyakorlatokon
vesznek
részt
Németország,
Olaszország,
Spanyolország,
Franciaország, Finnország, Nagy-Britannia, Svédország, Ausztria és Románia több
magas színvonalú szállodájában, éttermében.
Partnereink száma folyamatosan bővül.

Képzéseink
SZAKKÖZÉPISKOLA
VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATI OKTATÁS
Azonosító szám: 11
Induló osztály: 2
Felvehetők száma: 60
Jelentkezhetnek: fiúk és lányok
Kollégiumi elhelyezés: Szeged Városi Kollégium
Képzési idő: 4 év
Képzési forma: nappali tagozat
Idegen nyelv oktatása: angol vagy német
Felvételi követelmények: egészségügyi alkalmasság
A felvételi eljárás rendje: az intézmény nem tart felvételi vizsgát. A jelentkezési
lapokon benyújtott felvételi kérelmekről az iskola a – 7-8. osztályban elért –
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tanulmányi eredmények ismeretében dönt. Az elért eredmények alapján –
pontszámokká alakítás után – készül felvételi sorrend.
Jelentkezés: az általános iskolán keresztül vagy személyesen az iskolában
A jelentkezők esélyegyenlőségére vonatkozó eljárásmód: az intézmény a
sajátos nevelési igényű (SNI), valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő (BTM) tanulók jelentkezési lapjait a többi jelentkező jelentkezési
lapjaival megegyezően kezeli. A felvételi eljárás rendjében megfogalmazott
pontszámítás biztosítja azt, hogy a jelentkezőt nem éri hátrány amiatt, hogy valamely
tantárgy(ak) értékelése alól mentesítve volt.
Egyéb tudnivalók:
Az érettségi vizsgát követően a szakmai érettségi birtokában egy év alatt a
vendéglátásszervező-vendéglős, illetve a cukrász, a pincér és a szakács
szakképesítések rövidített képzési idő alatt történő megszerzésére van lehetőség.

SZAKKÖZÉPISKOLA
TURISZTIKA ÁGAZATI OKTATÁS
Azonosító szám: 12
Induló osztály: 2
Felvehetők száma: 60
Jelentkezhetnek: fiúk és lányok
Kollégiumi elhelyezés: Szeged Városi Kollégium
Képzési idő: 4 év
Képzési forma: nappali tagozat
Idegen nyelv oktatása: angol vagy német
Felvételi követelmények: egészségügyi alkalmasság
A felvételi eljárás rendje: az intézmény nem tart felvételi vizsgát. A jelentkezési
lapokon benyújtott felvételi kérelmekről az iskola a – 7-8. osztályban elért –
tanulmányi eredmények ismeretében dönt. Az elért eredmények alapján –
pontszámokká alakítás után – készül felvételi sorrend.
Jelentkezés: az általános iskolán keresztül vagy személyesen az iskolában
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A jelentkezők esélyegyenlőségére vonatkozó eljárásmód: az intézmény a
sajátos nevelési igényű (SNI), valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő (BTM) tanulók jelentkezési lapjait a többi jelentkező jelentkezési
lapjaival megegyezően kezeli. A felvételi eljárás rendjében megfogalmazott
pontszámítás biztosítja azt, hogy a jelentkezőt nem éri hátrány amiatt, hogy valamely
tantárgy(ak) értékelése alól mentesítve volt.
Egyéb tudnivalók:
Az érettségi vizsgát követően a szakmai érettségi birtokában egy év alatt az
idegenvezető, valamint a turisztikai szervező, értékesítő szakképesítések
megszerzésére van lehetőség.

SZAKISKOLA - CUKRÁSZ
Azonosító szám: 14
Induló osztály: 1
Felvehetők létszáma: 12
Jelentkezhetnek: fiúk és lányok
Kollégiumi elhelyezés: Szeged Városi Kollégium
Képzési idő: 3 év
Képzési forma: nappali tagozat
Idegen nyelv oktatása: angol vagy német
Felvételi követelmények: egészségügyi alkalmasság
A felvételi eljárás rendje: : az intézmény nem tart felvételi vizsgát. A jelentkezési
lapokon benyújtott felvételi kérelmekről az iskola a – 7-8. osztályban elért –
tanulmányi eredmények ismeretében dönt. Az elért eredmények alapján –
pontszámokká alakítás után – készül felvételi sorrend.
Jelentkezés: az általános iskolán keresztül vagy személyesen az iskolában
A jelentkezők esélyegyenlőségére vonatkozó eljárásmód: az intézmény a
sajátos nevelési igényű (SNI), valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő (BTM) tanulók jelentkezési lapjait a többi jelentkező jelentkezési
lapjaival megegyezően kezeli. A felvételi eljárás rendjében megfogalmazott
pontszámítás biztosítja azt, hogy a jelentkezőt nem éri hátrány amiatt, hogy valamely
tantárgy(ak) értékelése alól mentesítve volt.
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Egyéb tudnivalók: a tanulók közismereti és szakmai ismereti tárgyakat tanulnak. A
képzési idő alatt második szakmaként a vendéglátó eladó, további egy év után a
diétás cukrász és a barista szakképesítés is megszerezhető.

SZAKISKOLA - PINCÉR
Azonosító szám: 15
Induló osztály: 1
Felvehetők létszáma: 12
Jelentkezhetnek: fiúk és lányok
Kollégiumi elhelyezés: Szeged Városi Kollégium
Képzési idő: 3 év
Képzési forma: nappali tagozat
Idegen nyelv oktatása: angol vagy német
Felvételi követelmények: egészségügyi alkalmasság
A felvételi eljárás rendje: az intézmény nem tart felvételi vizsgát. A jelentkezési
lapokon benyújtott felvételi kérelmekről az iskola a – 7-8. osztályban elért –
tanulmányi eredmények ismeretében dönt. Az elért eredmények alapján –
pontszámokká alakítás után – készül felvételi sorrend.
Jelentkezés: az általános iskolán keresztül vagy személyesen az iskolában
A jelentkezők esélyegyenlőségére vonatkozó eljárásmód: az intézmény a
sajátos nevelési igényű (SNI), valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő (BTM) tanulók jelentkezési lapjait a többi jelentkező jelentkezési
lapjaival megegyezően kezeli. A felvételi eljárás rendjében megfogalmazott
pontszámítás biztosítja azt, hogy a jelentkezőt nem éri hátrány amiatt, hogy valamely
tantárgy(ak) értékelése alól mentesítve volt.
Egyéb tudnivalók: a tanulók közismereti és szakmai ismereti tárgyakat tanulnak. A
képzési idő alatt második szakmaként a vendéglátó eladó, további egy év után a
mixer és a barista szakképesítés is megszerezhető.

SZAKISKOLA - SZAKÁCS
Azonosító szám: 16
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Induló osztály: 1
Felvehetők létszáma: 24
Jelentkezhetnek: fiúk és lányok
Kollégiumi elhelyezés: Szeged Városi Kollégium
Képzési idő: 3 év
Képzési forma: nappali tagozat
Idegen nyelv oktatása: angol vagy német
Felvételi követelmények: egészségügyi alkalmasság
A felvételi eljárás rendje: az intézmény nem tart felvételi vizsgát. A jelentkezési
lapokon benyújtott felvételi kérelmekről az iskola a – 7-8. osztályban elért –
tanulmányi eredmények ismeretében dönt. Az elért eredmények alapján –
pontszámokká alakítás után – készül felvételi sorrend.
Jelentkezés: az általános iskolán keresztül vagy személyesen az iskolában
A jelentkezők esélyegyenlőségére vonatkozó eljárásmód: az intézmény a
sajátos nevelési igényű (SNI), valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő (BTM) tanulók jelentkezési lapjait a többi jelentkező jelentkezési
lapjaival megegyezően kezeli. A felvételi eljárás rendjében megfogalmazott
pontszámítás biztosítja azt, hogy a jelentkezőt nem éri hátrány amiatt, hogy valamely
tantárgy(ak) értékelése alól mentesítve volt.
Egyéb tudnivalók: a tanulók közismereti és szakmai ismereti tárgyakat tanulnak. A
képzési idő alatt második szakmaként a diétás szakács, további egy év után a
cukrász vagy a diétás cukrász vagy a mixer és a barista szakképesítés is
megszerezhető.

SZAKKÉPZÉS 10 OSZTÁLYT VÉGZETTEK VAGY ÉRETTSÉGIZETTEK
SZÁMÁRA
Vendéglátás-turisztika szakmacsoport
- cukrász
- pincér
- szakács
Induló osztály: 3
Felvehetők száma: 48
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Jelentkezhetnek: fiúk és lányok
Kollégiumi elhelyezés: Szeged Városi Kollégiuma
Képzési idő: 2 év
Képzési forma: nappali tagozat
Idegen nyelv oktatása: szakmai angol vagy német
Felvétel feltétele: egészségügyi alkalmasság, valamint a 10. osztály elvégzése
vagy érettségi vizsga
A felvételi eljárás rendje: Az intézmény nem tart felvételi vizsgát. A jelentkezési
lapokon benyújtott felvételi kérelmekről az iskola a felvehető létszám alapján dönt.
Jelentkezés módja és ideje: személyesen az iskolában, jelentkezési lap
kitöltésével augusztus 31-ig
A jelentkezők esélyegyenlőségére vonatkozó eljárásmód: az intézmény a
sajátos nevelési igényű (SNI), valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő (BTM) tanulók jelentkezési lapjait a többi jelentkező jelentkezési
lapjaival megegyezően kezeli.
Egyéb tudnivalók: speciális képzési csomagok keretében két év alatt két szakma,
három év alatt négy szakma szerezhető meg.
Cukrász
Az alapszakma mellé választható második képesítés: vendéglátó eladó.
További egy év alatt megszerezhető szakképesítések: diétás cukrász vagy barista.
Pincér
Az alapszakma mellé választható második képesítés: vendéglátó eladó.
További egy év alatt megszerezhető szakképesítések: mixer vagy barista.
Szakács
Az alapszakma mellé választható második képesítés: diétás szakács.
További egy év alatt megszerezhető szakképesítések: cukrász vagy diétás cukrász
vagy pincér vagy mixer.

A képzésekre vonatkozó egyéb tudnivaló
Minden képzési formánál (kivéve a 14-es tanulmányi területet) tanulmányi
hozzájárulást kell fizetni.
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