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J E L E N T K E Z É S I LA P
20... /20… tanév
ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉSI ÉVFOLYAMÁRA

SZAKKÉPZÉSI ÉVFOLYAMÁRA
A tanuló neve: ……………………………………………… Állampolgársága: ………………………….
Születési helye: ………………………………… Születési dátuma: ……………………………………….
Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………….
Oktatási azonosító száma: …………………………………… Adószáma:…………………………............
TAJ száma: …………………………………….. Telefonszáma: …………………………………………..
Lakcíme: …………………………………………………………………………………...........................
Iskolai végzettsége: …………………………………………………………………………………….,vagy
jelenleg a …………………………………………………………iskola …………….évfolyamos tanulója
A szülőkre vonatkozó adatok:
Apa (gondviselő) neve: ……………………………………………………………………………………..
lakcíme, telefonszáma:

……………………………………………………………………………..

Anya (gondviselő) neve: …………………………………………………………………………………….
lakcíme, telefonszáma:

…………………………………………………………………………….

A szakképesítés, amelyet tanulni kíván:

képzési
Gyakorlati képzés hely:
idő (év)
Elsősorban:
Pénzügyi- számviteli ügyintéző
1
2
Vállalkozási és bérügyitéző
1
2
CAD-CAM informatikus
1
2
Gépgyártástechnológiai technikus
1
2
Másodsorban: Pénzügyi- számviteli ügyintéző
1
2
Vállalkozási és bérügyitéző
1
2
CAD-CAM informatikus
1
2
Gépgyártástechnológiai technikus
1
2
Az iskola csak abban a szakképesítésben indít szakképzést, amelyből egy szakmai csoportnak megfelelő számú
tanuló jelentkezik.
Az iskolai gyakorlati képzési hely kivételével a szakképzési évfolyamra történő felvétel feltétele az illetékes
gazdasági kamara előtt kötött tanulószerződés.

□ Feltételes jelentkezés (csak akkor jelentkezem, ha nem vesznek fel másik szakképző iskolába, főiskolára,
vagy egyetemre). Feltételes jelentkezés esetén visszajelzést kérünk július 31-ig!
Tanult idegen nyelv (ek): …………………………………………………………………………………..
Nyelvvizsga szintjei: ……………………………………………………………………………………….
Rendelkezik-e már iskolarendszerű szakképesítéssel:

igen

nem

Ha igen, a szakképesítés megnevezése: …………………………………………………………………..
A tanulmányok idejére kollégiumot, menzát igényelek. (A megfelelő szöveget alá kell húzni!)
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
………………………………, …………év ……………………..hó ……nap
……………………………………
szülő (gondviselő) aláírása

……………………………………….
tanuló aláírása

FOGADÓNYILATKOZAT
szakképzési évfolyamos tanuló gyakorlati képzéséhez
Alulírott (név) ........................................................................................................................
(telephely, telefonszám)................................................................................................
......................................................................................................................................
vállalkozó, gazdálkodó szervezet képviselője kijelentem, hogy
(név) .............................................................................................................................
(évfolyam) ...................................................................................................................
(szakképesítés) .............................................................................................................
gyakorlati képzéséhez munkahelyet és szakszerű képzést biztosítok.
A tanuló a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kiskőrösi Wattay Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiumának (Kiskőrös, Árpád u. 20.) tanulója, vagy tanulója lesz a
.......................................... tanévben.
A gyakorlati képzés során az alábbi jogszabályok értelmében járok el:
 többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról;
 többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről;
 4/2002. (II.26.) OM rendelet az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók
juttatásairól;
 45/1999.(XII.13.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának
feltételeiről.
A gyakorlati képzés jogszabályban előírt feltételeinek biztosítására az illetékes gazdasági
kamara előtt tanulószerződést kell kötni. Ez a szakképzésben résztvevő tanuló tanulói
jogviszonyának feltétele is. A szakképző iskola az illetékes gazdasági kamarával közösen
tanulószerződés-kötési lehetőséget biztosít a beiratkozás (június hónap vége) alkalmával. A
pontos időpontról minden leendő oktató írásban értesítést kap. A más időpontban vagy más
helyen kötött tanulószerződést a beiratkozás előtt be kell mutatni a szakképző iskolában.
Kijelentem, hogy az illetékes gazdasági kamara előtt a tanulóval – kiskorú tanuló esetén
a tanulóval és a szülővel – a gyakorlati képzés feltételeinek biztosítására tanulószerződést
kötök.
Alulírott kijelentem, hogy a gyakorlati képzésen nálam lévő tanuló minél jobb szakmai
előmenetele érdekében a szakképző iskolával együttműködöm. A gyakorlati képzésről
nyilvántartást vezetek, az igazolt és igazolatlan mulasztást jelzem az iskolának. A tanuló
gyakorlati munkáját, magatartását és szorgalmát havonta érdemjeggyel értékelem.
........................................, ............... év ..........................hó......nap
P.H.
........................................................................
vállalkozó, gazdálkodó szervezet képviselője

