„A szerencse nem más,
mint a felkészültség találkozása a lehető séggel.”
Darrell Royal

Tájékoztató a Diákjogsi 2019.II. félévi meghosszabbításáról

Kedves Diákjogsira Jelentkező Tanulóvezetőnk!
Iskolánk folyamatosan támogatja a fiatalokat a Diákjogsi (www.diakjogsi.hu) és az Éhen Gyula
Akadémia és Ösztöndíj (www.szombathelyszeret.hu) programmal. 2019. II. félévére most
meghosszabbítjuk a Diákjogsit; minimum 48 főt fogadunk 6 hónap alatt, - júliustól decemberig érvényes magyar diákigazolvánnyal igénybe vehető képzésre.
A jelentkezéséről, beiratkozással kapcsolatban fontos dolgokról tájékoztatjuk:


A Diákjogsi programba havonta, 8 diákot fogadunk, júliustól, decemberig.


Regisztráció és a beiratkozás a program meghirdetésétől lehetséges és a beérkezési
sorrendben fogadjuk a tanulóinkat.

2019. június 24. hétfőtől hirdetjük és újítjuk meg a Diákjogsi programot, ezért június
24-én hétfőn 10:00-12:00 és 14:00-17:00-ig kibővített nyitvatartási időben és kizárólag
Szombathelyen, a Kiskar u. 1. szám alatti oktatási helyszínünkön várjuk, illetve június 25-től
Sárváron és Szombathelyen is már rendes ügyfélfogadási időben és helyszínen várjuk a
személyesen érdeklődőket.

Nagyon sok érdeklődőre számítunk, így regisztrációkor sorban állásra, várakozásra
számítson; - fokozott türelmét, megértését kérjük és köszönjük!

Az érkezési sorrend ellenére, ügyfélszolgálati munkatársainknak a Diákjogsira
jelentkezők között, soron kívül kell kiszolgálniuk az iskola jelenlegi tanulóit és azokat, akik
nem a diákkedvezménnyel szeretnének éppen beiratkozni.

A Diákjogsi, ahogy a hirdetményünkben olvasható 99.000,-Ft, (199.900,- helyett)
amely tartalmazza a 28 óra KRESZ tanfolyamot, a kötelező 29 gyakorlati, vezetési órát és az
orvosi alkalmasságit. Nem tartalmazza a vizsgák díját, és ha szükségét érzik, akkor a
gyakorlati pótórák díját. Ha nincs a tanulónak vöröskeresztes közúti elsősegély vizsgája, akkor
azzal szintén számolni kell.

Ha a regisztrációkor nem megfelelő a képzés megkezdésének időpontja, mert későinek
tartanák (pl. ősz, tél), akkor már a következő tanfolyamra beiratkozhat és megkezdheti a
tanulást, másik előnyös akciónk keretében. Az árkülönbség csupán 30.000,- forint és az
azonnal megkezdhető 129.000,- forintos Űrhajós Akciónk tartalmazza a mi orvosi
szolgálatunk által végzett orvosi alkalmassági vizsgálatot, amellyel 7.200,-Ft-ot megtakaríthat,
mert ennyibe kerül a háziorvosnál az alkalmassági vizsgálat (I.csoportú, 1-es fokú vizsgálat).

A bármely érvényes magyar diákjogviszony mellett, teljesíteni kell az előírt törvényi
feltételeket; pl. 16,5 éves életkor a tanfolyam kezdetekor, 8 befejezett általános iskolai osztály.

Regisztrációkor kérjük, hozza magával a leendő tanulónk a személyes iratait (ha van
motoros vezetői engedélyét), ha még nem múlt el 18 éves, akkor a szülőjét aláírni, 10.000,-Ft
tanfolyamdíj előleget és főleg türelmét, jókedvét. 
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 Ha nincs közúti elsősegély vizsgája a tanulónknak, akkor javasoljuk, hogy minél előbb
tegyen vizsgát, függetlenül a KRESZ tanfolyam megkezdésének időpontjától. A vizsgára
felkészüléshez tanfolyami időpontot, ugyancsak a regisztrációkor tud egyeztetni az
iskolánkban.
 Kérjük, olvassa el a képzési tájékoztatónkat és az iskola honlapján közzétett gyakran
ismételt kérdésekre adott válaszainkat (GYIK). Ezekből kiderül, hogy iskolánk kötelező
minőségbiztosítási (MMIR) és panaszkezelési, megoldási rendszert (EPER) működtet, illetve
olyan kérdésekre kaphat választ, hogy mennyi idő, pénz a jogsi megszerzése, a Diákjogsi
program résztvevői sikeresebbek-e, van-e áthelyezési költség, ki csinálja az orvosit, stb. Ezek
azok, amiket jó lenne, ha mindenki megkérdezne, és mi mindezt elmondhatnánk.
Iskolánkban Gerencsér Nikoletta „Jogsiangyalunk” az ügyfélszolgálati munkatársunk, aki
mindenben segíti a tanulóinkat a beiratkozástól kezdve, végig a jogosítványhoz vezető úton.

Szeretettel várjuk iskolánkban; mert nem pénzkérdés, szeressen vezetni!

Óvári Zsolt sk.
iskolavezető
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