Amiért érdemes minket választani: több mint 10 éves oktatási tapasztalat a felnőttképzés
területén, kiváló oktatók, szakemberek, vidékről is könnyen megközelíthető helyszínek, speciálisan
kidolgozott, kedvezményes árú jegyzetek és tankönyvek, OKJ-s bizonyítvány mellé nemzetközileg
elismert EUROPASS bizonyítvány-kiegészítő igénylési lehetőség.
****************************************************************************************************************

7-8. osztályos felzárkóztató tanfolyam
Nyilvántartásba-vételi szám: E-000526/2014/D003
A képzési program célja: A képzésben résztvevő képes legyen az általános iskolai végzettséget
megszerezni, hogy ezzel a továbbiakban részt vehessen a szakmai és egyéb képzéseken,
amelyeknél a befejezett 8. osztály a bemeneti feltétel.
A programba való bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség: Befejezett általános 6. osztály és a tankötelezettség betöltése
Előzetesen elvárt ismeretek: a 6. osztály kimeneti szintje
Bővebb információt az alábbi elérhetőségeinken kaphat, illetve a lentebbi e-mail címre várjuk a
kitöltött jelentkezési lapját is:
Telefon: 06-37/301-649; E-mail: kepzes@ioszia.hu
****************************************************************************************************************

Élelmezésvezető tanfolyam OKJ 52 811 01
Nyilvántartásba-vételi szám: E-000526/2014/A130
A képzési program célja: Az élelmezésvezető irányítói, vezetői feladatokat lát el a
közétkeztetés területén működő élelmezési üzemegységben. Feladata a közétkeztetési
ellátásban részesülő különböző csoportok táplálkozásának megszervezése, a hatályos
közétkezetési rendeletnek megfelelően. A mindennapi munkája során a különböző
korcsoportok szükségleteit azonosítja. Az elkészített étlap alapján az ételek
energiatartalmát meghatározza, tápanyag-összetételét kiszámolja, allergénjeit azonosítja.
Az élelmezés irányítása során kialakítja a munkarendet, kiadja a napi munkafeladatokat és
folyamatos ellenőrzést végez. Az élelmezési feladatokat irányítja, az élelmiszer-biztonsági
előírások alapján szervezi és felügyeli azokat. Gazdálkodási tevékenységet végez,
felelősséget vállal a dokumentáció teljes körű elvégzéséért és a dokumentumok
tartalmáért. Önállóan elkészíti a közétkeztetésben készülő ételekre vonatkozó
anyaghányad-nyilvántartólapot, a tápanyagtartalmat kiszámolja, allergéneket jelöli.
Folyamatosan követi és alkalmazza a jogszabályi változásokat. Felelősséggel tartozik a
tevékenységi körében használt vagyontárgyak, alapanyagok, eszközök, berendezések
megóvásáért és azokkal való anyagi elszámolásért. A leltározás és a raktár-elszámoltatást
irányítja és felelősséget vállal a tartalmáért, esetleges probléma esetén igyekszik annak
gyors kivizsgálására. Saját hatáskörében és felelősségkörében alkalmazza a
munkaviszonyra vonatkozó jogszabályokat. Gondoskodik maga és beosztottjai
továbbképzéséről.
A programba való bekapcsolódás feltételei:

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Bővebb információt az alábbi elérhetőségeinken kaphat, illetve a lentebbi e-mail címre várjuk a
kitöltött jelentkezési lapját is:
Telefon: 06-37/301-649; E-mail: kepzes@ioszia.hu
„IOSZIA” Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény Kft.
Adószám: 13531223-2-42 - Cégjegyzékszám: 01-09-283044
Cím: 1066 Budapest, Teréz körút 12. - Telefon: +36(37)301-649
E-mail: kepzes@ioszia.hu - Web: www.felnottkepzes.hu
Felnőttképzési engedélyszám: E-000526/2014
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Amiért érdemes minket választani: több mint 10 éves oktatási tapasztalat a felnőttképzés
területén, kiváló oktatók, szakemberek, vidékről is könnyen megközelíthető helyszínek, speciálisan
kidolgozott, kedvezményes árú jegyzetek és tankönyvek, OKJ-s bizonyítvány mellé nemzetközileg
elismert EUROPASS bizonyítvány-kiegészítő igénylési lehetőség.
****************************************************************************************************************

Kisgyermek gondozó, nevelő tanfolyam OKJ 54 761 02
Nyilvántartásba-vételi szám: E-000526/2014/A042

A képzési program célja: A kisgyermekgondozó, nevelő a 0–3 éves korú gyermekek
ellátását az erre a korosztályra szakosodott gyermekintézményekben önállóan végzi.
Tiszteletben tartja a kisgyermek személyiségét, megfelelő toleranciával rendelkezik a
mássággal kapcsolatban. Feladata a 0–3 éves korú gyermekek testi és pszichés
szükségleteinek kielégítése, nevelése, fejlődésük támogatása. A mindennapi
tevékenysége során a gyermekek szükségéleteinek figyelembevételével alakítja ki a
gyermekek életterét, biztosítja a gyermekek önálló tevékenységének feltételeit, a szokások
és egészséges életmód kialakulását. A játék feltételeinek megteremtése mellett, részt
vesz a játékban úgy, hogy a gyermekek motivációja, kíváncsisága, játékkedve
fennmaradjon. Munkája során nem pótolja, hanem kiegészíti a családi nevelést, érzelmi
biztonságot nyújt a kisgyermek számára. Segíti a gyermeket a világ megismerésében úgy,
hogy aktivitásra való igényét tiszteletben tartja, nem veszi el tőle a felfedezés örömét. A
gyermekek szociális készségét fejleszti, olyan szabályok felállításával, amik érthetőek és
betarthatóak, segíti a konfliktusok megoldását és támogatja a gyermekek egymás felé
irányuló pozitív kezdeményezéseit. Kisgyermekek tevékenységével, fejlődésével
kapcsolatos dokumentációt vezet.
A programba való bekapcsolódás feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Bővebb információt az alábbi elérhetőségeinken kaphat, illetve a lentebbi e-mail címre várjuk a
kitöltött jelentkezési lapját is:
Telefon: 06-37/301-649; E-mail: kepzes@ioszia.hu
****************************************************************************************************************

Virágkötő és virágkereskedő tanfolyam OKJ

34 215 04

Nyilvántartásba-vételi szám: E-000526/2014/A019

A képzési program célja: A virágkötő és virágkereskedő virágkötő üzemben, különböző
szintű virágértékesítési helyeken (stand, pavilon, üzlet, szalon), virágkelléknagykereskedelmi szakáruházban eladói és virágkötészeti tevékenység végzésére
alkalmas. A szakképesítés irányítói, boltvezetői tevékenység végzésére, önálló vállalkozás
létrehozására is jogosít.
A programba való bekapcsolódás feltételei:
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés
megkezdhető az 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet 3. mellékletében a mezőgazdasági
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Bővebb információt az alábbi elérhetőségeinken kaphat, illetve a lentebbi e-mail címre várjuk a
kitöltött jelentkezési lapját is:
Telefon: 06-37/301-649; E-mail: kepzes@ioszia.hu
„IOSZIA” Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény Kft.
Adószám: 13531223-2-42 - Cégjegyzékszám: 01-09-283044
Cím: 1066 Budapest, Teréz körút 12. - Telefon: +36(37)301-649
E-mail: kepzes@ioszia.hu - Web: www.felnottkepzes.hu
Felnőttképzési engedélyszám: E-000526/2014
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Amiért érdemes minket választani: több mint 10 éves oktatási tapasztalat a felnőttképzés
területén, kiváló oktatók, szakemberek, vidékről is könnyen megközelíthető helyszínek, speciálisan
kidolgozott, kedvezményes árú jegyzetek és tankönyvek, OKJ-s bizonyítvány mellé nemzetközileg
elismert EUROPASS bizonyítvány-kiegészítő igénylési lehetőség.
****************************************************************************************************************

Kézápoló és műkörömépítő tanfolyam OKJ 32 815 01
Nyilvántartásba-vételi szám: E-000526/2014/A120

A képzési program célja: A Kézápoló és műkörömépítő szakember a kéz környéktől
ujjhegyig történő ápolásával őrzi meg a kéz egészséges állapotát, vagy szükség esetén az
esztétikai hatást is fokozva, ápoló anyagok, technológiák, alkalmazásával javítja azt.
A köröm ápolása során hagyományos (klasszikus) manikűr technológiát vagy (modern)
francia manikűr technológiát alkalmaz, esetenként a japán manikűrrel, vagy díszítéssel
kiegészítve. A műköröm anyagokkal tipes-, sablonos-, megerősítő-, körömágy
hosszabbító-, díszítő- vagy töltés technológiát alkalmazva a zselé vagy a porcelán
anyagok tulajdonságait felhasználva készít szebb, teherbíróbb műkörmöket. A kezelést
szinten tartó házi tanáccsal látja el a vendéget.
Különösen ügyel arra, hogy egészséget veszélyeztető vagy egészségre ártalmas
következményeket a végzett szolgáltatás során ne idézzen elő.
A programba való bekapcsolódás feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában a
képzés megkezdhető az 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet 3. mellékletében az egyéb
szolgáltatások szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Bővebb információt az alábbi elérhetőségeinken kaphat, illetve a lentebbi e-mail címre várjuk a
kitöltött jelentkezési lapját is:
Telefon: 06-37/301-649; E-mail: kepzes@ioszia.hu
****************************************************************************************************************

Óvodai dajka tanfolyam OKJ 32 140 01
Nyilvántartásba-vételi szám: E-000526/2014/A068

A képzési program célja: Az Óvodai dajka az óvodáskorú gyermek gondozását,
nevelését ellátó intézményben a pedagógus irányításával végzi. Közreműködik a gyermek
gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának
megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Munkáját a gyermek
napirendjéhez igazodva, az pedagógus irányításával szervezi és végzi, a titoktartás
kötelezettségének betartása mellett.
A programba való bekapcsolódás feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Bővebb információt az alábbi elérhetőségeinken kaphat, illetve a lentebbi e-mail címre várjuk a
kitöltött jelentkezési lapját is:
Telefon: 06-37/301-649; E-mail: kepzes@ioszia.hu

„IOSZIA” Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény Kft.
Adószám: 13531223-2-42 - Cégjegyzékszám: 01-09-283044
Cím: 1066 Budapest, Teréz körút 12. - Telefon: +36(37)301-649
E-mail: kepzes@ioszia.hu - Web: www.felnottkepzes.hu
Felnőttképzési engedélyszám: E-000526/2014
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Amiért érdemes minket választani: több mint 10 éves oktatási tapasztalat a felnőttképzés
területén, kiváló oktatók, szakemberek, vidékről is könnyen megközelíthető helyszínek, speciálisan
kidolgozott, kedvezményes árú jegyzetek és tankönyvek, OKJ-s bizonyítvány mellé nemzetközileg
elismert EUROPASS bizonyítvány-kiegészítő igénylési lehetőség.
****************************************************************************************************************

Személy- és vagyonőr tanfolyam OKJ

32 861 01

Nyilvántartásba-vételi szám: E-000526/2014/A009
A képzési program célja: A személy- és vagyonőr őrzést végez különböző védelmi szintű
létesítményekben. Ellátja a belső és a közterületi járőrszolgálatot, helyszín-ellenőrzést
végez a riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként. Szállítmánykísérési feladatokat végez.
Biztosítja a pénz-, értékszállítást a létesítmény területén. Parkolási ellenőrként szolgálatot
teljesít. Intézkedik rendkívüli eseményekkor, szükséghelyzetekben, közveszélyelhárításban. Elfogja a bűncselekményen és szabálysértésen tetten ért személyt.
Eltávolítja a rendezvényt akadályozó, zavaró személyeket. Kezeli az összeköttetésre
szolgáló és a telepített biztonságtechnikai eszközöket, rendszereket. Alkalmazza a
támadáselhárító eszközöket és a kényszerítő testi erőt a szakmai szabályok szerint.
Személyek és gépjárművek be- és kiléptetését végzi az őrutasításban előírtak szerint. A
szállítmányok, csomagok, okmányok ellenőrzését végezi az őrutasításban előírtak szerint.
Tájékoztatást ad az ügyfeleknek az intézkedés indokáról, a felhatalmazásáról, az
intézkedés elleni panaszkezelés eljárásáról. Helyszínbiztosítást végez, elsősegélynyújtást
és újraélesztést végez, elemzi az információkat és rögzíti a szolgálati dokumentumokban.
A programba való bekapcsolódás feltételei:
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés
megkezdhető az 20/2013. (V. 28.) BM rendelet 3. mellékletében a közszolgálat szakmacsoportra
meghatározott kompetenciák birtokában.
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A képzés megkezdésének további feltétele: a vagyonvédelemről szóló jogszabályokban
megfogalmazott erkölcsi alkalmazási feltételek megléte
Bővebb információt az alábbi elérhetőségeinken kaphat, illetve a lentebbi e-mail címre várjuk a
kitöltött jelentkezési lapját is:
Telefon: 06-37/301-649; E-mail: kepzes@ioszia.hu
****************************************************************************************************************

Virágkötő tanfolyam OKJ 31 215 02
Nyilvántartásba-vételi szám: E-000526/2014/A100
A képzési program célja: A virágkötő egy virágkötő üzemben, különböző szintű
virágértékesítési helyeken virágkötészeti tevékenység végzésére alkalmas.
A programba való bekapcsolódás feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy annak hiányában a képzés
megkezdhető az 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet 3. mellékletében a mezőgazdasági
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Bővebb információt az alábbi elérhetőségeinken kaphat, illetve a lentebbi e-mail címre várjuk a
kitöltött jelentkezési lapját is:
Telefon: 06-37/301-649; E-mail: kepzes@ioszia.hu

„IOSZIA” Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény Kft.
Adószám: 13531223-2-42 - Cégjegyzékszám: 01-09-283044
Cím: 1066 Budapest, Teréz körút 12. - Telefon: +36(37)301-649
E-mail: kepzes@ioszia.hu - Web: www.felnottkepzes.hu
Felnőttképzési engedélyszám: E-000526/2014
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Amiért érdemes minket választani: több mint 10 éves oktatási tapasztalat a felnőttképzés
területén, kiváló oktatók, szakemberek, vidékről is könnyen megközelíthető helyszínek, speciálisan
kidolgozott, kedvezményes árú jegyzetek és tankönyvek, OKJ-s bizonyítvány mellé nemzetközileg
elismert EUROPASS bizonyítvány-kiegészítő igénylési lehetőség.
****************************************************************************************************************

Szakács tanfolyam OKJ

34 811 04
Nyilvántartásba-vételi szám: E-000526/2014/A016
A képzési program célja: A szakács feladata a korszerű vendéglátás követelményeinek
megfelelő feladatok ellátása: a vendégek elvárásainak megfelelő ételválaszték kialakítása
és elkészítése, valamint az elkészített ételek megfelelő minőségi színvonalon történő
tálalása a vendégek számára éttermekben és egyéb helyszíneken lévő vendéglátó-ipari
egységekben.
A programba való bekapcsolódás feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy annak hiányában a képzés
megkezdhető a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet 3. számú mellékletében a Vendéglátásturisztika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Bővebb információt az alábbi elérhetőségeinken kaphat, illetve a lentebbi e-mail címre várjuk a
kitöltött jelentkezési lapját is:
Telefon: 06-37/301-649; E-mail: kepzes@ioszia.hu
****************************************************************************************************************

Aranykalászos gazda tanfolyam OKJ

31 621 02

Nyilvántartásba-vételi szám: E-000526/2014/A025
A képzési program célja: Az aranykalászos gazda általános mezőgazdasági
szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és
gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is
rendelkező mezőgazdasági szakember, aki a mezőgazdasági termelési munkákat
gazdaságos, környezetkímélő technológiákkal képes elvégezni.
A programba való bekapcsolódás feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy annak hiányában a képzés
megkezdhető az 56/2016. (VIII: 19.) FM rendelet 3. mellékletben a mezőgazdasági
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Bővebb információt az alábbi elérhetőségeinken kaphat, illetve a lentebbi e-mail címre várjuk a
kitöltött jelentkezési lapját is:
Telefon: 06-37/301-649; E-mail: kepzes@ioszia.hu

„IOSZIA” Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény Kft.
Adószám: 13531223-2-42 - Cégjegyzékszám: 01-09-283044
Cím: 1066 Budapest, Teréz körút 12. - Telefon: +36(37)301-649
E-mail: kepzes@ioszia.hu - Web: www.felnottkepzes.hu
Felnőttképzési engedélyszám: E-000526/2014
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Amiért érdemes minket választani: több mint 10 éves oktatási tapasztalat a felnőttképzés
területén, kiváló oktatók, szakemberek, vidékről is könnyen megközelíthető helyszínek, speciálisan
kidolgozott, kedvezményes árú jegyzetek és tankönyvek, OKJ-s bizonyítvány mellé nemzetközileg
elismert EUROPASS bizonyítvány-kiegészítő igénylési lehetőség.
****************************************************************************************************************

Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam OKJ

54 344 01

Nyilvántartásba-vételi szám: E-000526/2014/A052
A képzési program célja: A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások
működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való
közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi
pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti,
közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában,
elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat. Működő gazdálkodó
szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit a helyi
számviteli szabályok szerint, a gazdasági eseményeket kontírozza, a főkönyvi és az
analitikus nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli feladásokat készít.
A programba való bekapcsolódás feltételei:

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Bővebb információt az alábbi elérhetőségeinken kaphat, illetve a lentebbi e-mail címre várjuk a
kitöltött jelentkezési lapját is:
Telefon: 06-37/301-649; E-mail: kepzes@ioszia.hu

****************************************************************************************************************

Női szabó tanfolyam OKJ

34 542 06

Nyilvántartásba-vételi szám: E-000526/2014/A057
A képzési program célja: A női szabó műszaki dokumentáció alapján sorozat- és
méretes női ruházati termékeket gyárt, egyéb termékeket készít: ágynemű, függöny,
lakástextíliák, ruházati termékeket átalakít, javít.
A programba való bekapcsolódás feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy annak hiányában a képzés
megkezdhető a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet 3. számú mellékletében a Könnyűipar
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Bővebb információt az alábbi elérhetőségeinken kaphat, illetve a lentebbi e-mail címre várjuk a
kitöltött jelentkezési lapját is:
Telefon: 06-37/301-649; E-mail: kepzes@ioszia.hu
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Amiért érdemes minket választani: több mint 10 éves oktatási tapasztalat a felnőttképzés
területén, kiváló oktatók, szakemberek, vidékről is könnyen megközelíthető helyszínek, speciálisan
kidolgozott, kedvezményes árú jegyzetek és tankönyvek, OKJ-s bizonyítvány mellé nemzetközileg
elismert EUROPASS bizonyítvány-kiegészítő igénylési lehetőség.
****************************************************************************************************************

Irodai asszisztens tanfolyam OKJ 54 346 01
Nyilvántartásba-vételi szám: E-000526/2014/A040
A képzési program célja: Az Irodai asszisztens gépírás-, szövegszerkesztés- és
gyorsírástudás birtokában adminisztratív és dokumentációs feladatokat lát el.
A programba való bekapcsolódás feltételei:

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Bővebb információt az alábbi elérhetőségeinken kaphat, illetve a lentebbi e-mail címre várjuk a
kitöltött jelentkezési lapját is:
Telefon: 06-37/301-649; E-mail: kepzes@ioszia.hu

****************************************************************************************************************

Szociális gondozó és ápoló tanfolyam OKJ 34 762 01
Nyilvántartásba-vételi szám: E-000526/2014/A074
A képzési program célja: A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával
képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes
szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája
eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat
alakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos
szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak
megfelelően nyújtja az alap– és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges,
baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához
kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.
A programba való bekapcsolódás feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Bővebb információt az alábbi elérhetőségeinken kaphat, illetve a lentebbi e-mail címre várjuk a
kitöltött jelentkezési lapját is:
Telefon: 06-37/301-649; E-mail: kepzes@ioszia.hu
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Amiért érdemes minket választani: több mint 10 éves oktatási tapasztalat a felnőttképzés
területén, kiváló oktatók, szakemberek, vidékről is könnyen megközelíthető helyszínek, speciálisan
kidolgozott, kedvezményes árú jegyzetek és tankönyvek, OKJ-s bizonyítvány mellé nemzetközileg
elismert EUROPASS bizonyítvány-kiegészítő igénylési lehetőség.
****************************************************************************************************************

8. osztályos felzárkóztató tanfolyam
Nyilvántartásba-vételi szám: E-000526/2014/D018
A képzési program célja: A képzésben résztvevő képes legyen az általános iskolai
végzettséget megszerezni, hogy ezzel a továbbiakban részt vehessen a szakmai és egyéb
képzéseken, amelyeknél a befejezett 8. osztály a bemeneti feltétel.
A programba való bekapcsolódás feltételei:

Iskolai végzettség: befejezett 7. osztály és a tankötelezettség betöltése
Előzetesen elvárt ismeretek: a 7. osztály kimeneti szintje
Bővebb információt az alábbi elérhetőségeinken kaphat, illetve a lentebbi e-mail címre várjuk a
kitöltött jelentkezési lapját is:
Telefon: 06-37/301-649; E-mail: kepzes@ioszia.hu
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