ROTH GYULA ERDÉSZETI, FAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
9400 Sopron, Szent György u. 9.
Telefon: 99/ 506 470; Fax: 99/ 506 479; Email: rothszki@t-online.hu

TÁJÉKOZTATÓ
nappali tagozatos szakmai képzésről
Iskolánk felvételt hirdet nappali tagozatos szakképzésre
- erdészeti és vadgazdálkodási technikus
- környezetvédelmi technikus
- faipari technikus

(OKJ 54 523 01),
(OKJ 54 850 01) és
(OKJ 54 543 01)

szakmákban. A képzésre azok az érettségizett fiatalok jelentkezhetnek, akik még nem
töltötték be a 23. életévüket.
Az erdészeti és vadgazdálkodási technikus képzés célja az erdőgazdálkodási és
vadgazdálkodási munkaterületekre középszintű vezetői, valamint magasabb szakmai igényű,
fizikai munkakörök betöltésére alkalmas szakemberek képzése.
A környezetvédelmi technikusok természetvédelmi szakirányú képzést kapnak, amellyel a
környezetvédelem, valamint hazánk természetvédelmi területein, önkormányzatoknál
láthatnak el környezet- és természetvédelmi feladatokat.
A faipari technikus szak a fűrész- és lemezipari és a bútor- és épületasztalosipari üzemek,
vállalkozások részére képez olyan szakembereket, akik középfokú végzettséghez kötött
munkakörök betöltésére alkalmasak.
A képzés nappali tagozatos, iskolarendszerű oktatás.
A képzési idő azoknak a tanulóknak, akik iskolánkban, vagy más szakközépiskolában a
választott szakiránynak megfelelő sikeres ágazati szakmai érettségi vizsgát tettek, az érettségi
után egy év, azoknak a tanulóknak, akik más szakirányú szakközépiskolában, vagy
gimnáziumban tettek érettségi vizsgát, két év.
Az erdészeti és vadgazdálkodási technikus szakmai vizsga megkezdésének feltétele a „B”
(személygépkocsi), vagy „T” (mezőgazdasági vontató) kategóriás gépjárművezetői
jogosítvány. A jogosítvány – aki azzal még nem rendelkezik – a képzési idő alatt is
megszerezhető, a képesítő vizsga megkezdéséig.
A felvétel esetén kollégiumi, vagy externátusi szállás lehetőséget biztosítunk.
A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28) Korm rendelet kimondja,
hogy azok a tanulók, akik második vagy további szakképesítésüket szerzik, tandíjat fizetnek,
amely nem tartalmazza az étkezés, tanszerek és egyéb oktatási segédletek költségét. A tandíjat
évenként, szeptemberben, a jelentkezett tanulók száma alapján állapítjuk meg. A 2015/16-os
tanévben a tandíj várható összege kb. 300 000 Ft lesz.
A második, vagy további szakképesítés megszerzése esetén díjköteles a szakmai vizsga is,
amelynek mértékét a szakképzésért felelős miniszter rendeletben határozza meg. . (A 2014/15-ös
tanévben ez az összeg 41900 Ft volt.)
Ugyancsak díjköteles a tanév második, vagy további megismétlése (a meglévő szakképesítéstől
függetlenül), valamint a sikertelen szakmai vizsga második, vagy további megismétlése.

A tandíjat két részletben kell befizetni. Első felét szeptemberben, a második februári kell
törleszteni. A befizetés készpénzben, az iskola pénztárában történhet.

Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lapon lehet. A kitöltött jelentkezési laphoz csatolni kell
- az eredeti érettségi bizonyítványt,
- az eredeti középiskolai bizonyítványt,
- a születési anyakönyvi kivonatot, vagy hiteles másolatát,
- a háziorvos igazolását az egészségügyi alkalmasságról,
- nyilatkozat szakképesítésről.
A jelentkezést 2016. augusztus 15-ig kell beadni a fenti címre.

Sopron, 2016. január18.
Hoczek László
igazgató

ROTH GYULA ERDÉSZETI, FAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
9400 Sopron, Szent György u. 9., Pf.: 26.
Telefon: 99/ 506 470; Fax: 99/ 506 479; E-mail: rothszki@t-online.hu

JELENTKEZÉSI LAP
A jelentkező
neve:

………………………………………..…………..,

oktatási azonosító száma:

………………………………………..…………..,

TAJ száma

……………………………………………………,

anyja neve:

………………………………………..…………..,

születési helye és ideje:

………………………………………..….……….,

állandó lakcíme:

………………………………………….…….…..,

levelezési címe (ha eltér az előzőtől):

……………………………………………………,

telefonszáma:

…………………………………………………….

Jelentkezem a Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium kétéves,
nappali tagozatos szakmai képzésére az alábbi szakmában (jelölje X-el a választott
szakmát a mellette lévő négyzetben):
Erdészeti és vadgazdálkodási technikus
Faipari technikus
Környezetvédelmi technikus
Kollégiumi elhelyezést kérek



Mellékletek:
-

az eredeti érettségi bizonyítvány,
az eredeti középiskolai bizonyítvány,
a születési anyakönyvi kivonat vagy hiteles másolata,
a háziorvos igazolása a pályaalkalmasságról.
nyilatkozat szakképesítésről

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: …………..…..……, ....….. év ………… hónap ..... nap.

……………………………….
a jelentkező aláírása

NYILATKOZAT
SZAKKÉPESÍTÉSRŐL

Név:

……………………………………………………………………………………

Születési hely, idő:

……………………………………………………………………

Édesanyja neve::

……………………………………………………………………

Lakcíme:

……………………………………………………………………………

1.* Nyilatkozom, hogy a következő szakképesítésekkel rendelkezem:
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
2.* Nyilatkozom, hogy nem rendelkezem olyan iskolarendszerű oktatás keretében szerzett,
államilag elismert szakképesítéssel, amely munkakör betöltésére, foglakozás, tevékenység
gyakorlására jogosít.
Ezen nyilatkozatomat a Egyetem Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és
Kollégium nappali tagozati szakképző évfolyamán folytatott tanulmányaim tandíjának
megállapításához adom.
Nyilatkozatommal együtt kötelezem magam, hogy amennyiben a Roth Gyula Erdészeti,
Faipari Szakközépiskola és Kollégiumban végzett tanulmányaim alatt valamilyen
szakképesítést szerzek, azt haladéktalanul bejelentem az iskolának.
Kelt.: ………………….., ………év ……………hó ……nap

……………………………………….
aláírás
*A nem kívánt pontot áthúzással törölje, a megjelölésre szánt pont sorszámát karikázza be.

