Szakképzési Hídprogram
A részszakképesítés azonosító száma: 31 341 05
A részszakképesítés megnevezése: Élelmiszer-, vegyiáru eladó
A képzés megkezdésének feltételei:
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség
hiányában
A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A kereskedelmi egységekben kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Az eladásra
kerülő

áruk

raktározásával,

állagmegóvásával,

értékesítésre

történő

előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat
lát el. Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában.
Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű működésével kapcsolatos eladói
feladatokat.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
-

Segíteni az árubeszerzést

-

Átvenni az árut

-

Készletezési, raktározási feladatokat végezni


a korszerű eladói technikák alkalmazásával magyar és idegen nyelven
kiszolgálni a vásárlót

 alkalmazni az eladóval szemben támasztott viselkedési formákat és
magatartási szabályokat
 szakszerűen használni a kereskedelmi munkát segítő gépi berendezéseket
 a kereskedelmi egységben használatos bizonylatokat kitölteni és kezelni
 értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokat végezni
 pénztárgépet kezelni,
 az ellenérték elszámolás során készpénzes, és készpénzkímélő fizetési
módokat használni,
 Értékesítési tevékenységet végezni
 kereskedelmi egységet szabályszerűen üzemeltetni

Szakképzési Hídprogram
Intézményünk a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 14. §-a alapján
a Szakképzési Hídprogram keretében segítséget kíván nyújtani a tanulóknak a
középfokú nevelés-oktatásba, szakképzésbe való bekapcsolódáshoz, a munkába
álláshoz, valamint az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek megszerzéséhez a
komplex, tanulmányi, szociális, kulturális, képességbeli és személyiségfejlesztését
támogató pedagógiai tevékenységgel.
A Szakképzési Hídprogram az alapfokú iskolai végzettség, és rész szakképesítés
megszerzésére irányul, mely lehetőséget teremt egyéb szakképesítés megszerzésére
is a későbbiekben.

Szakképzési Hídprogram
(1) A Szakképzési Hídprogram két évfolyamos képzési idejű és záróvizsgával,
valamint rész szakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgával
zárul. A Szakképzési Hídprogram keresztfélévben is indítható.
(2) Az a tanuló, aki annak a tanévnek a végéig, amelyben betölti a tizenötödik életévét,
és legfeljebb hat általános iskolai évfolyamot végzett el sikeresen, további
tanulmányait a Szakképzési Hídprogramban folytatja. 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.
(3) A Szakképzési Hídprogramban részt vehet az is, aki már nem tanköteles és a
képzésbe való belépés időpontjáig legfeljebb a huszonharmadik életévét töltötte be.
(4) A Szakképzési Hídprogramot a tanuló nem ismételheti meg.
(5) A Szakképzési Hídprogram záróvizsgája sikeres teljesítése esetén a szervező
iskola alapfokú iskolai végzettséget igazoló tanúsítványt állít ki az alapfokú iskolai
végzettséggel nem rendelkező tanuló számára.
(6) A Szakképzési Hídprogramban résztvevő tanuló ösztöndíjat kap, az érintett tanulók
egyéni képességeihez igazodó pedagógiai tevékenységrendszer megvalósításában

részt vevő pedagógus pótlékra jogosult a Kormány rendeletében meghatározottak
szerint.
(7) A Szakképzési Hídprogram kerettantervét az oktatásért felelős miniszter
egyetértésével és a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter véleményének
kikérésével a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter rendeletben
határozza meg.
(8) Szakképzési Hídprogram szakközépiskolai és szakiskolai feladatot ellátó
intézményben - a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter rendeletében
meghatározott módon –
szervezhető.

A

Szakképzési

Hídprogramban

közreműködő

intézményeket

-

meghatározott kivétellel - a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter egyetértésével
és az oktatásért felelős miniszter véleményének kikérésével a szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter jelöli ki.
Rész szakképesítés: Egy szakképesítés részterülete, annak meghatározott
moduljaiból épül fel, bizonyos tevékenységek, munkakörök, részfeladatok ellátására
képesít.

