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Az iskola fenntartója:
Hansági Ferenc Oktatási Alapítvány
6725 Szeged, Kenyérgyári út 8.
Adószáma: 19082277-2-06
Bankszámlaszáma:
10300002-28511434-70073285
Az iskola története
Intézményünk alapítványi iskolaként mőködik. 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
mőködik mind a mai napig.
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Nemzetközi kapcsolatok
Iskolánk több külföldi intézménnyel is szoros kapcsolatot tart fenn.
A bajorországi Teegernsee Hotel Szakiskolával történt együttmőködést
követıen új lehetıségek nyíltak iskolánk tanulói elıtt.
A Leonardo, a Socrates, a Comenius programok keretén belül diákjaink
többhetes nyelvi és szakmai gyakorlatokon vesznek részt Németország,
Olaszország, Finnország, Anglia, Svédország és Görögország több magas
színvonalú szállodájában, éttermében.
Partnereink száma folyamatosan bıvül.

Képzéseink
Szakközépiskola
Azonosító szám: 11
Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport
Induló osztály: 2
Felvehetık száma: 60 fı
Jelentkezhetnek: fiúk és lányok
Kollégiumi elhelyezés: fiúknak a Déri, Fodor, lányoknak a Móra, Fodor
Kollégiumban
Képzési idı: 4 év
Képzési forma: nappali tagozat
Idegen nyelv oktatása: angol, német, olasz
Felvételi követelmények: egészségügyi alkalmasság és a 7-8. osztályban
elért megfelelı eredmények
Jelentkezés: az általános iskolán keresztül vagy személyesen az iskolában
Egyéb tudnivalók: az érettségi után nappali tagozatos képzésben két év
alatt, hallgatói jogviszony keretében, a Szegedi Tudományegyetemmel
együttmőködve vendéglátó szakmenedzser és idegenforgalmi szakmenedzser
felsıfokú szakképesítés szerezhetı.
Egy illetve két év alatt a vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportba
tartozó további szakmák (utazás ügyintézı, szakács, cukrász, pincér)
elsajátítására is lehetıség van.
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Pályaorientációs képzés
Azonosító szám: 12
Induló osztály: 2
Felvehetık száma: 70 fı
Jelentkezhetnek: fiúk és lányok
Kollégiumi elhelyezés: fiúknak a Déri, Fodor, lányoknak a Móra, Fodor
Kollégiumban
Képzési idı: 2 év (+ 3 év szakképzés)
Képzési forma: nappali tagozat
Idegen nyelv oktatása: angol vagy német
Felvételi követelmények: egészségügyi alkalmasság és a 7-8. osztályban
elért megfelelı eredmények
Jelentkezés: az általános iskolán keresztül vagy személyesen az iskolában
Egyéb tudnivalók: a NAT figyelem-bevételével az elsı 2 évben (16 éves kor
elıtt) a tanulók közismereti és pályaorientációs tárgyakat tanulnak, a
második év végén szintvizsga dönt arról, hogy a tanuló a szakképzésbe
belépve a szakács, a cukrász vagy a pincér OKJ-s szakmát tanulja.

Szakképzés
-

szakács
cukrász
pincér
vendéglıs (érettségizettek számára)
utazás ügyintézı (érettségizettek számára)

Induló osztály: 3
Felvehetık száma: 90 fı
Jelentkezhetnek: fiúk és lányok
Képzési idı: 1 illetve 3 év
Képzési forma: nappali tagozat
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Idegen nyelv oktatása: szakmai angol vagy német
Felvétel feltétele: 9-10. osztály sikeres elvégzése, vagy érettségi vizsga,
egészségügyi alkalmasság
Jelentkezés módja és ideje: személyesen az iskolában, jelentkezési lap
kitöltésével augusztus 31-ig

A képzésekre vonatkozó egyéb tudnivaló:
Minden képzési formánál tanulmányi hozzájárulást kell fizetni.

Szakképzést elıkészítı évfolyam
Azonosító szám: 13
Induló osztály: 1
Felvehetık létszáma: 15 fı
Jelentkezhetnek: fiúk és lányok
Kollégiumi elhelyezés: fiúknak a Déri, Fodor, lányoknak a Móra, Fodor
Kollégiumban
Képzési idı: 1 év
Képzési forma: nappali tagozat
Idegen nyelv oktatása: angol vagy német
A képzés feltételei:
A tanuló betöltötte a 15. életévét
- és nincs 8 általános iskolai végzettsége
- vagy a 8. évfolyam után nem kapcsolódott be más képzési formába
- vagy nem fejezte be a 9. évfolyamot
Jelentkezés: személyesen az iskolában vagy az általános iskolán keresztül
Egyéb tudnivalók:
Az egyéves képzést követıen, sikeres vizsga esetén a tanuló vendéglátóipari,
élelmiszeripari, vagy kereskedelmi szakképesítést szerezhet.
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