Ingyenes, közismeret nélküli, NAPPALI munkarendű szakmai képzésre jelentkezés
Beiratkozás: 2020. június 26-án 10:00-13:00 óráig.
Előzetes jelentkezés folyamatosan a jelentkezési lap leadásával.
Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
6726 Szeged, Temesvári krt. 38. tel.: 62/547-122
(Hozzájárulok, hogy adataimat az iskola kezelje, nyilvántartsa!)
JELENTKEZÉSI LAP
Alulírott tanuló jelentkezem az SZSZC Csonka János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája által
meghirdetett nappali tagozatos szakmai képzésre.
A jelentkező tanuló adatai:
Tanulói azonosító száma: ................................................................................................................................
Neve: ..............................................................................................................................................................
Szül. helye: ........................................................ állampolgársága: ................................................................
Szül. év-hó-nap: ........................................ Anyja születéskori neve: ...............................................................
Lakcím: ...........................................................................................................................................................
Telefonszáma: .......................................... E-mail cím: ………………………………………………………..
A beiratkozáshoz csatolt eredeti/fénymásolt bizonyítványok:
A meglévő iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata(i): ............... db
Egyéb iratok (pl. kérelem):
A beiratkozáshoz szükséges, de a jelentkezéskor még hiányzó iratokra vonatkozó nyilatkozat:
A tanulmány még folyamatban van, vagy OKJ szakképzést folytatok.
(a megfelelő rész aláhúzandó)
..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Az alább feltüntetett képzések megkezdésének feltétele, hogy a hallgató ne töltse be a 25.
életévét a szakmai képzést lezáró szakmai vizsga utolsó napjáig és ne legyen meglévő
államilag finanszírozott szakképesítése más ágazatban.
Több szakmára is jelentkezhet egyidejűleg, de ekkor a sorrendjét sorszámmal jelölje!
Azonosító
Iskolai alap
A képzés időtartama
Sorrend
Szakképesítés
szám
végzettség
(tanév)
Logisztikai és szállítmányozási
Ágazati érettségi
1
54 841 11
ügyintéző
Közszolgálati ügyintéző
Ágazati érettségi
1
54 345 01
Autószerelő
Ágazati érettségi
1
54 525 02
Autóelektronikai műszerész
Ágazati érettségi
1
54 525 01
Gépjármű-mechatronikai
Érettségi
2
5 0716 1904
technikus
Befejezett 10.
Gépjármű mechatronikus
2
4 0716 1905
évfolyam
Befejezett 10.
Járműfényező
2
4 0716 1908
évfolyam
Befejezett 10.
Karosszérialakatos
2
4 0716 1911
évfolyam
Befejezett 10.
Rendészeti őr
2
4 1032 1802
évfolyam
BÁRMELY SZAKMÁRA VALÓ JELENTKEZÉS ESETÉN SZÜKSÉGES AZ EGÉSZSÉGÜGYI
ALKALMASSÁG IGAZOLÁSA



Nyilatkozom, hogy a nappali tagozatra kért felvételem első, ingyenes szakmai képzésnek
minősül.



Nyilatkozom, hogy a már meglévő államilag finanszírozott szakképzésem ágazati besorolása
azonos a most választott szakmaival.

Szeged, 2020. ................................

E-mail: csonka@csonka-szeged.sulinet.hu

.............................................................
felnőtt tanuló vagy a kiskorú gondviselőjének aláírása

Internet: www.csonka-szeged.sulinet.hu

