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JELENTKEZÉSI LAP
nappali munkarend szerinti szakmai képzéseire
A jelentkezés feltétele:
 cukrász, eladó, szakács és pincér szakképesítés esetén:
 szakközépiskolában, szakgimnáziumban vagy gimnáziumban sikeresen befejezett
10. évfolyam.
 élelmiszeripari technikus, kereskedő, vendéglátásszervező szakképzés esetén
 érettségi végzettség
A JELENTKEZŐ ADATAI (Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni!)
Neve
Születési neve
Oktatási azonosító száma
Születési helye, ideje
Anyja leánykori neve
Gondviselője/apja neve
Állandó lakcíme
Tartózkodási helye
Telefonszáma
Személyi igazolvány száma
TAJ száma
Adóazonosító jele
E-mail címe
Választott idegen nyelv
Iskolai végzettsége, szakképzettsége
Iskolája, szakmacsoportja 9-12. évfolyamon
Tett/tesz-e érettségi vizsgát szakmai alapozó
tantárgyból (igen/nem)
Szakmai alapozó tantárgy neve (igen válasz
esetén)
Kollégiumi ellátást igényel-e?
AZ ELŐZŐ ÉVI VAGY JELENLEGI BIZONYÍTVÁNYÁRÓL, E-NAPLÓ KIVONATÁRÓL
FÉNYMÁSOLATOT KÉRÜNK MELLÉKELNI!

A jelentkező tudomásul veszi, hogy a tanulói jogviszonyát a képzés teljes időtartamára a Nemzeti Köznevelési
és Szakképzési Törvény alapján gyakorolhatja. A felvételiről szóló döntést az iskola írásban közli a
jelentkezővel.
Ha bármely okból a jelentkező eláll a jelentkezési szándékától, akkor haladéktalanul értesítse az iskolát
írásban, telefonon vagy e-mailen.

Elérhetőségeink:
Egri SZC Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma 3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6.
Tel.: 06-70/400-28-84, 06-70/400-28-85
e-mail: keri@keri-eger.sulinet.hu
Tagintézmény-vezető: Milibákné Veres Erika
Az alább ajánlott képzések és formák mellé a „Választásom” oszlopba írja be számmal, hogy az adott szakmai
képzést hányadikként választja!
Szakma
Cukrász (HIÁNYSZAKMA)
Eladó
Pincér
Szakács (HIÁNYSZAKMA)
Élelmiszeripari technikus
Kereskedő (szakmai érettségi esetén)
Kereskedő
Vendéglátásszervező - vendéglős (szakmai
érettségi esetén)
Vendéglátásszervező

Szakma
OKJ száma
34 811 01
34 341 01
34 811 03
34 811 04
54 541 02
54 341 01
54 341 01
54 811 01

Képzési
idő
2 év
2 év
2 év
2 év
2 év
1 év
2 év
1 év

Szükséges
végzettség
10 osztály
10 osztály
10 osztály
10 osztály
érettségi
érettségi
érettségi
érettségi

54 811 01

2 év

érettségi

Választásom
(1 ,2, 3)

Gyakorlati hellyel kapcsolatban a gyakorlati oktatásvezető ad tájékoztatást.
Az intézmény megfelelő létszámú jelentkezés esetén tudja elindítani egy-egy szakmai képzését, ellenkező
esetben az iskola felajánlja egy másik képzésre történő átjelentkezést! Amennyiben bizonyos képzésen
túljelentkezés mutatkozik, ugyancsak élünk a másik választott szakmára történő átirányítás lehetőségével. (A
döntés alapja az elért tanulmányi eredmény).
Orvosi alkalmassági vizsga nélkül nem áll módunkban beiskolázni a választott szakmára a tanulókat!
A vizsgálat időpontjait később szakmánként közzétesszük. MEGJELENÉS KÖTELEZŐ!
NYILATKOZAT AZ ELSŐ SZAKKÉPESÍTÉS MEGSZERZÉSÉRŐL:
Alulírott (tanuló/szülő) büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a 2018/2019-es
tanévben megkezdett tanulmányaim során NEM RENDELKEZEM már meglévő szakképesítéssel.
(Nem vagyok másodszakmás).
…………………………………………..
jelentkező tanuló

…………………………………………..
szülője (gondviselője)

HATÁROZAT
Nevezett tanuló ………………………………………..………………………………. szakmára
felvételt nyert

nem nyert felvételt.

Dátum: ……………………………….
…………………………………………….
tagintézmény vezető

