Szekszárdi SZC
Vendéglátó Szakképző Iskolája
7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17
Tel.0674/510-172, fax: 0674/316-913
OM azonosító: 203054

JELENTKEZÉSI LAP
ESTI MUNKARENDŰ FELNŐTTOKTATÁSI KÉPZÉSRE
(PINCÉR, SZAKÁCS, CUKRÁSZ, 2 ÉVES KÉPZÉSEKRE)

JELENTKEZŐ NEVE:
Oktatási azonosító:
(11 számjegy)

7

Születési hely:

Születési idő:

Anyja neve:
TAJ szám:

__ __ __ - __ __ __ - __ __ __

Állandó lakcím

__ __ __ __

Adóazonosító jel:

A jelentkező telefonszáma:
Legmagasabb iskolai végzettsége: (a megfelelő rész aláhúzandó)
befejezett 10. osztály

sikeres érettségi

érettségi vizsga éve:

Neve:
Iskola ahova jár(t):
Címe:

__ __ __ __

Előző szakképesítés (ek) vagy jelenleg szakképző évfolyamon tanul:
OKJ szakma neve
Szakmai vizsga éve:

OKJ szakma száma
Szakképző iskola neve:
Idegen
nyelvi
ismeret(ek):

Érettségi
vizsga:

……….…… nyelv

Egyéb
nyelvismeret:

Nyelvvizsga:

……….…… nyelv

szintje

………….…
nyelv

Hány évig
tanulta:

……….…… nyelv

szintje

Alulírott jelentkezem az iskola által meghirdetett képzésre
a 2018/2019. tanévre.
A választott szakképesítés:

neve

OKJ száma

1.
2.
3.
Jelentkez(t)em másik intézménybe is
(a megfelelő aláhúzandó)
NYILATKOZAT Gazdálkodó

másik SZC iskolába

nem SZC iskolába

amennyiben a
gyakorlati oktatás
tanulószerződés
alapján történik

szervezet neve:
Címe:
Telefonszáma:
A képzésért
felelő neve,
aláírása,
dátum:

Tanulmányi eredmények
A tanulmány eredményei értékeléséhez szükséges az iskolai bizonyítványának bemutatása.
Amennyiben egyéb tanulmányairól van dokumentuma, kérjük annak a bemutatását is!
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ……………………………………………………..

………………………
jelentkező aláírása
Kérem, figyelmesen olvassa el a tájékoztatást!
Tájékoztatás
A képzések a fenntartó jóváhagyásával, megfelelő számú beiratkozott tanuló esetén indulnak.
A szakképzésbe való belépés feltételeit a szakmai és vizsgakövetelmények határozzák meg (megfelelő iskolai
előképzettség, egészségügyi alkalmasság). A felvétel a tanulmányi eredmények alapján, vagy az előzetes
tájékoztatás alapján szervezett szintfelmérés eredménye alapján történik.
Férőhelyhiány/túljelentkezés/megfelelő számú jelentkező hiánya esetén jelentkezési lapját továbbítjuk a
Szekszárdi Szakképzési Centrum másik tagintézményébe, amennyiben a választott szakképesítésben ott indul
képzés.
A képzés elindulása esetén, a külső gyakorlati helyét (pincér, szakács, cukrász képzések esetén) a képzésbe
jelentkezőnek kell keresnie.
A jelentkezési laphoz kérjük mellékelni az alábbiakat:
 bizonyítvány(ok), szakmai/érettségi bizonyítvány fénymásolatát
 nem magyar állampolgár esetén a Magyar Köztársaság területén való tartózkodásra jogosító
okirat fénymásolatát
A jelentkezési lapot személyesen lehet leadni a tagintézményben vagy postán megküldeni az iskola címére.

Jelentkezési határidő: 2018. május 31.

